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 ب

 العربيةممخص الرسالة بالمغة 
َعَمػى  اْسِتْدَراَكاُت َأِبي َحيَّاٍف َوَتاَلِميػِذِه َشػاِرِحي التَّْسػِييلِ يتناوؿ ىذا البحث الحديث عف "  

" حيػث سػيتـ الحػديث عػف مدرسػػة ِدَراَسػٌة َوْصػِفيٌَّة َتْحِمْيِميَّػةٌ : ِكَتػاِب التَّْسػِييِل َوَشػْرِحِو الْبػِف َماِلػؾ
فػي اسػتدراؾ  العظيمػةرحي التسػييل مػف خػالؿ جيػودىـ نحوية بقيادة أبي حياف وتالميػذه شػا
( مسػللةق 858النحويػة والصػرفية البارعػةق وقػد بمغػت  مسائل كثيرة قد أضػفوىا بمجيػوداتيـ 
وقد قسمت البحث إلػى مقدمػة وتمييػد وثالثػة فصػوؿ وخاتمػةق  وىي مميئة بالشرح والتفصيل.

ىذه الدراسػةق وأىػـ الصػعوبات التػي  تناولت في المقدمة أىمية البحث وأىدافوق وسبب اختيار
 واجيتني في البحثق إضافة إلى الدراسات السابقة والمنيج العممي المتبع.

بػػػابف مالػػػؾ وكتابػػػو التسػػػييل وشػػػرحوق وذكػػػر أىػػػـ شػػػروح بػػػدأت التمييػػػد بػػػالتعر ف   
ثػػـ انتقمػػت إلػػى  .تيػػا البػػارزة فػػي المغػػة العربيػػةعػػرض أىميالتعر ػػف باالسػػتدراكات و التسػػييلق و 

دراسػػة  -شػػروح أبػػي حيػػاف وتالميػػذه عمػػى تسػػييل ابػػف مالػػؾلفصػػل األوؿ متحػػدثاا فيػػو عػػف ا
ق والثػػاني ترجمػػة لشػػارحي التسػػييل والتعر ػػف بالشػػروحق فقسػػمتو إلػػى مبحثػػيفق األوؿ: موازنػػة

. ثػـ تناولػت المنيج واألصوؿ والشػواىد والمصػادرمف حيث  الموازنة بيف الشروح يشتمل عمى
مبينػاا رأي الشػراح فػي كػل مسػللةق التسػييل  تبو ب بحسب ستدراؾئل االفي الفصل الثاني مسا

ق الثاني: مسائل فػي المرفوعػاتق و األوؿ: مسائل في مقدمات النحووقسمتو إلى ستة مباحثق 
الخامس: مسػائل فػي توابػع و  الرابع: مسائل في المجرورات.و  الثالث: مسائل في المنصوبات.و 

 . ؼالسادس:  مسائل في الصر و  النحو.

ثػػـ وصػػمت إلػػى الفصػػل الثالػػث واألخيػػرق فقمػػُت بتقػػديـ معمومػػات إحصػػائية لمسػػائل   
فػي  االستدراؾق وأتبعتيػا بتحميػل قواعػد البيانػات الحصػائية مقػدماا موازنػة بػيف منػاىج الشػراح

االستدراؾ عمى التسييل وشرحوق ومػد  تػلثر كػل شػارح بغيػره مػف الشػراح. مبينػاا أيضػاا أنػواع 
ومسػػائل  -وأصػػوؿ -وشػػواىد -اكات والتػػي تعػػددت إلػػى   حراة نحويػػة وصػػرفيةىػػذه االسػػتدر 
 وأوزاف صرفيةق وغيرىا(. -خالفية

وختمػػت البحػػث بػػذكر أىػػـ النتػػائج والتوصػػيات التػػي توصػػل إلييػػا البحػػثق مػػع التػػذييل   
 بقائمة المصادر والمراجعق والفيارس الفنية.  
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Abstract   

  This research considers the curriculum of the The remarks of Abi –

Hiayyn and his Students on " The Tasheel and Sharhoh " - by Ibn Malek  

descriptive An  Analytical study. 

  Where he will talk about the school Nahhiyyah led by Abi Hayyan and 

his students, who facilitated the facilitation through their great efforts in solving 

the many issues they have added with their grammatical and clever efforts, and 

reached (858) question, and is full of explanation and detail. 

          The research was divided into an introduction, a preface, three chapters 

and aconclusion, which dealt with the importance of the research and its 

objectives, the reason for choosing this study, the most important difficulties 

encountered in the research, in addition to the previous studies and the scientific 

method followed. 

   The introduction began with the introduction of Ibn Malik and his book 

facilitation and its explanation, and mentioned the most important explanations 

of the facilitation, and the definition of astrology and presentation of its 

importance in Arabic. Then I moved to the first chapter, where I spoke about 

the explanations of Abu Hayyan and his disciples on facilitating the son of 

Malik, a study of the budget. He divided it into two sections: the first is a 

translation of the facilitators and the introduction of the explanations; the 

second includes the balance between the explanations in terms of curriculum, 

assets.  

   Then, in the second chapter, it dealt with the questions of reasoning 

according to the classification of the facilitation, indicating the opinion of the 

shariah on each issue, and divided it into six topics. First: issues in the 

introduction to grammar, and second: matters in arrays. Fourth: Issues in 

fraud. V: Issues in grammar. Sixth: Issues in exchange.  

         Then I came to the third and final chapter, so I provided statistical 

information to the questions of recovery, followed by the analysis of the 

statistical databases in advance, a balance between the approaches of the 

commentators in understanding the facilitation and explain it, and the extent of 

the impact of each of the other commentators. He also pointed out the types of 

these astrology, which have varied to "grammatical and morphological views," 

"evidence," "origins", "controversial" issues. 

   The research concluded by mentioning the main findings and 

recommendations of the research, with the appendix in the list of sources and 

references, and technical indexes.  
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 شكر وتقدير
        ْـ ُك ـْ أَلَِز َدنَّ  (1) َلِئْف َشَكْرُت

ػػػػْف الا ياْشػػػػُكُر  هللا عميػػػػو كسػػػػمـ  مػػػػػ مػػػػف حػػػػديث الم ػػػػط    كانطبلقػػػػا   "الا ياْشػػػػُكُر هللاا ما
" النَّاسا
فإني أجد لزاما  عميَّ أف أتقدـ بالشكر كالتقدير ألستاذؼ األستاذ الدكتكر محمكد محػػمد . (2)
العػامكدؼ أسػتاذ النحػك كال ػرؼ فػي الجامعػة اإلسػبلمية بيػزة الػذؼ أفػاض عمػيَّ مػف عممػو  أحمد
ككػاف لػي حػع كافػر مػف أخبلقػو الرفيعػة فقػد  البحثند كعكف في إنجاز ىذا ككاف خير س، الكثير

 .فمو مني كل الحب كالكفاء كمكتبتو ،كعقمو ،فتح لي قمبو

كما أتقدـ بالشكر كالتقػدير إلػ  رسػيس قسػـ الميػة العرليػة الػدكتكر/ أسػامة خالػد حمػاد فػي 
راسػػػػد أحمػػػػد  ػػػػالحة، كالشػػػػكر الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، كأشػػػػكر أيةػػػػا  عميػػػػد كميػػػػة اآلداب الػػػػدكتكر/ 

/ مػازف إسػماعيل ىنيػة، مك كؿ أيةا  إل  عميد البحث العممي كالدراسات العميا األستاذ الدكتكر
 المبذكلة في خدمة مسيرة البحث العممي كدعميا. عم  جيكدىـ

كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر كالعرفػػاف لؤلسػػاتذة المناقشػػيف األفاةػػل/ األسػػتاذ الػػدكتكر كمػػاؿ أحمػػد 
كاألسػػتاذ  ، كاألسػػتاذ الػػدكتكر حسػػيف مكسػػ  أبػػك جػػزر،أبػػك فيػػاض إبػػراىيـ فػػكزؼ كتكر الػػدك غنػػيـ، 

عمػػػ  تشػػػري يـ لػػػي بالمناقشػػػة كعمػػػ  جيػػػكدىـ فػػػي قػػػراءة ىػػػذه  الػػػدكتكر محػػػػمد م ػػػط   القطػػػاكؼ 
ثراسيػػػا مػػػف فػػػيض خبػػػرتيـ، فح ظيػػػـ هللا كرعػػػاىـ، كمػػػا أتقػػػدـ بعظػػػيـ امتنػػػاني  الرسػػػالة العمميػػػة، كاا

سػػاتذتي فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، الػػذيف درسػػت عمػػ  أيػػدييـ مسػػاقات كخػػالص شػػكرؼ كعرفػػاني أل
 الدكتكراه في قسـ المية العرلية، كأخص منيـ : 

األسػػتاذ الػػدكتكر نبيػػل أبػػك عمػػي، كاألسػػتاذ الػػدكتكر كمػػاؿ غنػػيـ، كاألسػػتاذ الػػدكتكر جيػػاد العرجػػا، 
تكر أحمػد الجدبػة، فجػزاىـ هللا كاألستاذ الدكتكر محػمد عمكاف، كاألستاذ الدكتكر محػػمد البػع، كالػدك

 جميعا  خير الجزاء.
كال ي كتني أْف أشكر مكظ ي مكتبة الجامعة اإلسبلمية، عم  جيكدىـ المبذكلة في 

 خدمة طبلب العمـ، كتكفير سبل الراحة لمباحثيف، ح ظيـ هللا جميعا  كرعاىـ.
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 المقدمة
نساف ما لـ يعمـ، كال بلة كالسبلـ عم  مف أكح  الحمد هلل الذؼ عمـ بالقمـ، عمـ اإل

إليو أف اقرأ، فقرأ، كىك خير مف قرأ كنطق كأف ح. الميـ  ّل كسمـ كبارؾ عميو كعم  آلو 
 ك حبو كمف تبعيـ بإحساف إل  يـك الديف، كبعد : 

ركة كتابو فمقد شرؼ هللا سبحانو كتعال  المية العرلية كأىميا عندما أنزؿ بيذه المية المبا       
ـْ تاْعِقُمكفا  : العزيز فقاؿ مَُّك ِليِّا لاعا ْلنااُه ُقْرآن ا عارا ، كك ل ليا الح ع كالخمكد ما داـ ىذا (1) ِإنَّا أاْنزا

اِفُظكفا  القرآف ُيتم  فقاؿ:  نَّا لاُو لاحا ْكرا كااِا ْلناا الذِّ  ِإنَّا ناْحُف نازَّ
كمما ال شؾ فيو أف الح اظ عم  ، (2)

المية العرلية مف المحف لو أىمية بالية في رفعتيا في حياة األمة حت   ارت لية التكا ل 
 سمية بيف الشعكب، ليتعرؼ األجياؿ عم  تراث عمماسيا كلينت ع بو الناس. كالحكار الر 

كلقد حظيت عمكـ المية بعناية كثير مف العمماء، فأل كا فييا مؤل ات جمة، كمف أكلسؾ        
ذلؾ اإلماـ الذؼ عكف  –رحمو هللا –ق( 672)ت يالعمماء جماؿ الديف ابف مالؾ األندلس

، فمنيـ مف شرح، كمنيـ مف اىميف مف فيض عممو، كحسف تألي ون العمماء مف بعده عم  كتبو
   عم  كتبو. كةع حكاشيمف اخت ر، كمنيـ 

إذ ىك متف  –رحمو هللا  –كيأتي كتابو )تسييل ال كاسد كتكميل المقا د( مف أىـ مؤل اتو 
بقيو رأؼ سانحكؼ  اغو ابف مالؾ كفق رؤيتو، كباح فيو بمكنكف فكره ك ريح رأيو، غير مقمد ل

 ، كلميت شركح ىذا الكتاب أكثر مف ستيف شرحا .معمنا  فيو باالجتياد

    : مف شركحو محكر عمل ىذه الدراسة، فيي بعنكاف كالذؼ سيككف بعض  
بف مالؾ:                )استدراكات أبي حياف كتبلميذه شارحي التسييل عم  كتاب التسييل كشرحو ال

لمستو مف عمٍق في طريقة عرض استدراكات شراح التسييل حميمية(، كذلؾ لما دراسة ك  ية ت
عم  ابف مالؾ مف خبلؿ تناكليـ شرح كتاب )التسييل(، حيث استطاعكا بكل ثقة أف يبرزكا 

 الدكر الكظي ي لمنحك العرلي.

كال شؾ أف مثل ىذه االستدراكات جديرة بالدراسة كالبحث؛ ألنيا تمثل لبنة جديدة في 
ذه الشركح آراء ابف مالؾ في كتابو )التسييل( مف خبلؿ شركحيـ، طريقة تناكؿ أ حاب ى

 مجسدة مكق يـ النحكؼ حكؿ ىذه اآلراء.   

                                                 

 .]2: يكسف[ (1)
 .]9: الحجر[ (2)
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كسكؼ أتناكؿ في ىذه الدراسة حياة اإلماـ ابف مالؾ مف خبلؿ التعرؼ عم  ع ره، 
كنسبو، كمكلده، ك  اتو كأخبلقو، كمكانتو العممية كشيكخو كتبلميذه كشعره، ككفاتو، كأىـ 

ل اتو التي أثرػ بيا عمكـ العرلية. مبينا  كتابو التسييل مبرزا  قيمتو العممية كأىـ شركحو، مؤ 
 كسأعرض لمحة عف أىمية االستدراؾ عم  ابف مالؾ.

إل  التعريف بشراح التسييل مف حيث حياتيـ كشركحيـ كمناىجيـ  أتعرضكسكؼ       
اسة مكازنة مف حيث المنيج در  شركح تسييل ابف مالؾ إل  دراسةكسكؼ أتعرض أيةا  

 .كاأل كؿ كالشكاىد كالم ادر

مساسل االستدراؾ مسألة مسألة بالدراسػة كالتحميػل مرتبػة عمػ   تكةيحكسأتطرؽ أيةا  إل        
اسػػػتدراكاتيـ عمػػػ  ابػػػف  ييل فػػػيحسػػػب ترتيػػػب التسػػػييل، ككػػػذلؾ سػػػأتطرؽ إلػػػ  مػػػنيج شػػػراح التسػػػ

سػاسبل  هللا العمػي القػدير أف  ات شػراح التسػييل.إلػ  عػرض أنػكاع اسػتدراك أيةا   مالؾ، كسأتعرض
 را .خآىذا السبيل كهلل الحمد أكال  ك يكفقني إل  ذلؾ كأف أ ل إل  نتاسج مرةية في 

 :: موضوع الدراسة أوالا 
التسػػػييل عمػػػ  كتػػػاب  يحار كسػػػأتناكؿ فػػػي ىػػػذا البحػػػث اسػػػتدراكات أبػػػي حيػػػاف كتبلميػػػذه شػػػ      

 ي سأقف عمييا كستككف مجاؿ الدراسة ىي : التسييل البف مالؾ ، كالشركح الت
 ق( 745التذييل كالتكميل في شرح التسييل ألبي حياف )ت -1
 ق(749شرح التسييل لممرادؼ )ت -2
 ق(761شرح خطبة التسييل البف ىشاـ األن ارؼ )ت -3
 ق(769المساعد عم  تسييل ال كاسد البف عقيل )ت -4
 ىػػػ(770)تي ش اء العميل في إيةاح التسييل ألبي عبد هللا السمسيم -5
 ق(778تمييد القكاعد بشرح تسييل ال كاسد لناظر الجيش )ت -6
 :: أىمية البحث وأىدافو اا ثاني

 : اآلتي تكمف أىمية ىذا البحث في
 ، ليبيف لنا اآلراء النحكية التي تتعمق بعمماء النحك.أنو ييكص في أعماؽ النحك كأ كلو -1
، أك أ الة، أك تأثرا ، كلياف أنو يناقش استدراكات شراح التسييل قكة، أك ةع ا   -2

 م ادرىا، كأسبابيا، كأساليبيا، كتقكيميا إبرازا  لبلتجاه النقدؼ في الدراسات النحكية.
 أنو يشمل عم  أىـ الشراح الذيف قامكا بشرح تسييل ابف مالؾ.  -3
 .كجيكده العممية – احب التسييل  –حياة ابف مالؾ  أنو يدرس -4
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عم  شركحيـ المطبكعة ، ممف عثرت التسييلأنو يشتمل عم  دراسة حياة شراح  -5
 .ناىجيـ كأساليبيـ مف خبلؿ شركحيـ، كالتعرؼ عم  مككق ت عمييا

 المكازنة بيف شركح تسييل ابف مالؾ، كالكقكؼ عم  أىمية كل شرح منيا. -6
 تبة العرلية بإةاءة بحثية ىادفة.رفد المكأنو ي -7
 :: سبب اختيار الموضوع اا لثثا

سات التي درست التسػييل فػي القػرف الثػامف اليجػرؼ كىػـ أبػك حيػاف الكقكؼ عم  أىـ الدرا -1
 كتبلميذه شراح التسييل.

، كاالسػػت ادة مػػف كالنيػػل مػػف معػػيف عمميػػـ، كآراسيػػـالتعػػرؼ عمػػ  أسػػاليب شػػراح التسػػييل،  -2
 .آثارىـ العممية

كاالسػػػػت ادة مػػػػف منػػػػاىجيـ كآراسيػػػػـ ،   أ ػػػػحاب الشػػػػركح المشػػػػيكرة لمتسػػػػييلالتعػػػػرؼ عمػػػػ -3
 .النحكية

 مع  مساسل استدراؾ بعض شراح التسييل لمتسييل.ج -4
 في شراح التسييل ىجاسمات منالتعرؼ عم  المكازنة بيف االستدراكات مف خبلؿ  -5

عم  ابف مالؾ في شركحيـ أمثاؿ أبك حياف، كالمرادؼ، كابف ىشاـ، كابف  استدراكاتيـ
  عقيل، كالسمسيمي، كناظر الجيش.

 :حث: الصعوبات التي واجيت البا اا رابع
 .التسييل الذيف كق ت عم  شركحيـعدـ كجكد دراسة نحكية شاممة لشراح  -1
 ككتب النحكبشركح التسييل، لكتب المتعمقة اإل  كثير مف  فقر مكتباتنا في قطاع غزة -2

 األخرػ.
  البحث في الكتب القديمة يحتاج إل  جيد كمشقة. -3
 :الدراسات السابقة : اا خامس

؛ كلكف طبلع الباحثاكؿ ىذا المكةكع في حدكد لـ تكف ىنالؾ دراسات سابقة ح   
لـ أستطع الكقكؼ كجدت دراسات تتعمق بمكةكع االستدراؾ عم  الشبكة العنكبكتية، كلكف 

  :، كىيعمييا
 -مك ل النبيل إل  نحك التسييل عم  ابف مالؾ كتابو في األزىرؼ  الشيخ خالد استدراكات -1

لـ تناقش  ،هللا األحمدؼ زيز بف عيد بف عبدالع عبدمباحث: لرسالة دكتكراه  - عرض كدراسة
 حت  اآلف.
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لمباحث:   –امف اليجرؼ، رسالة ماجستيرحت  القرف الث استدراؾ ُشرَّاح األل ّية عم  ابف مالؾ -2
  ـ.2013-(اف )مسقطُعم عمي بف حمد الريامي

رسالة  ،عم  ابف عطية (البحر المحيط) الميكية كالنحكية في ت سيػػػرهاستدراكات أبي حياف  -3
 ـ.2014 – بجامعة الب رة اآلدابكمية  - نكر عمي عزيز عبد لمباحثة :  -ماجستير

استدراكات أبي حياف في الت سير كعمكـ القرآف في البحر المحيط عم  ابف عطية في المحرر  -4
 – عمي بف ابراىيـ طكىرؼ  باحثلمرسالة دكتكراه في الت سير  – عرض كدراسة -الكجيز 
 ـ.2010السعكدية 

ستدراكات ابف النحاس الحمبي النحكية كالت ري ية في كتابو التعميقة عم  المقرب عم  ابف ا -5
 -السعكدية  -لمباحثة: ساسرة بنت نا ر العجمي   -رسالة ماجستير –ع  كر اإلشبيمي 

 ق.1432 – اإلسبلمية سعكد بف مدػمح اإلماـ جامعة
 -رسالة ماجستير - كدراسةعرض  -استدراكات البيدادؼ عم  الرةي في خزانة األدب  -6

ق. 1429–جامعة أـ القرػ  –السعكدية  –حمد بف عبد المجيد تممساني ػلمباحثة: أمل بنت م
 قد كق ت عمييا.لىذه الدراسة 

)جامعة  رسالة دكتكراة -مآخذ شراح أل ية ابف مالؾ عم  األل ية: دراسة تحميمية مكازنة -7
 ـ.2014 -بيركت -دار الكتب العممية -1ط -لمدكتكر: باسـ عبد الرحمف البابمي -الجناف(

 :سادساا : منيج البحث
تبعػا  لطبيعػة المكةػكع فػإنني سػأتبع المػنيج الك ػ ي التحميمػي الػذؼ يتناسػب مػع طبيعػة 

 .راح التسييل ممف كق ت عم  شركحيـالتعامل مع االستدراكات عند ش
 :البحث خطة  :اا سابع

 :آلتيا النحك عم  كخاتمة ثة ف كؿكثبل مقدمة إل  ينقسـ أف البحث طبيعة اقتةت
 الدراسة، كأىداؼ اختياره، كسبب المكةكع، أىمية عف فييا الحديث تـسيك   :المقدمة •

 .البحث كمنيجو كخطة السابقة، كالدراسات الباحث، كاجيت التي كال عكبات
 تمييد : كيشتمل عم  :

أىمية عرض ك  سييل،كذكر أىـ شركح الت ،كشرحو التعريف بابف مالؾ ككتابو التسييل
 االستدراؾ.
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 األوؿ الفصل
 دراسة موازنة -تسييل ابف مالؾ  أبي حياف وتالميذه عمى شروح

 المباحث اآلتية : مىع شتملوي 
 لشارحي التسييل كالتعريف بالشركح.ترجمة  : ؿ األك  المبحث
 . المنيج كاأل كؿ كالشكاىد كالم ادر.المكازنة بيف الشركح  :الثاني المبحث

 الثاني  لفصلا
 استدراكات أبي حياف وتالميذه عمى التسييل وشرحو       

وقد  ويشتمل عمى استدراكات أبي حياف وتالميذه حسب ترتيب كتاب التسييل
 تضمف المباحث اآلتية:

  .مسائل في مقدمات النحو  : ؿاألو المبحث
 المرفوعات.مسائل في   :الثاني المبحث
 منصوبات.مسائل في ال  :لثالثا المبحث
 مسائل في المجرورات.  :الرابع المبحث
 مسائل في توابع النحو.  :الخامس المبحث
 مسائل في الصرؼ.  :السادس المبحث

 الثالث  لالفص
ويشتمل عمى المباحث  استدراكات شراح التسييل عمى التسييل وشرحو       
 :اآلتية
 يشتمل التحميل ::  األوؿ المبحث

 ق فيو أغمب الشراح في استدراكاتيـ عمى التسييل وشرحو.المطمب األوؿ : ما اتف
 المطمب الثاني : ما اتفق فيو بعض الشراح في استدراكاتيـ عمى التسييل وشرحو.
 المطمب الثالث : ما انفرد فيو كل شارح في استدراكاتو عمى التسييل وشرحو.

 ل شارح وبياف أثره .ك -منيج االستدراؾ : منيج الشراح في االستدراؾ   :الثاني المبحث
 -أصوؿ –أنواع استدراكات شراح التسييل عمى التسييل وشرحو   شواىد   :الثالث المبحث

 حراة نحوية وصرفية... (. –مسائل خالفية 
 .نتائج البحثق ثـ التوصيات وفييا  :الخاتمة•
 



 6 
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 الفصل التمييدي
 ؾ وسيرتو :أوالا : حياة ابف مال

 اسمو ونسبو: -
بف عبد هللا بف محػمد جماؿ الديف أبك عبد هللا اإلماـ العبلمة األكحد كبير النحاة ىك 

حجة العرب، الشافعي  ث ال قيوالمقرغ المحدِّ النحكؼ الميكؼ  ، الجياني المنشأ،ا  الطاسي نسبمالؾ 
ماـ زمانوع ر كاحد ك    .(1)لعرليةفي عمـ ا ه، كاا

 مولده:  -
ق( أك إحدػ كستماسة 600نحك سنة ستماسة لميجرة ) (2)في مدينة جيافابف مالؾ كلد 

 .(3)ىػ(601)

 

                                                 

 تاريخ اإلسبلـالذىبي، ك  (4/188)ج تذكرة الح اظالذىبي، ك  (320)ص إشارة التعييفعبد الباقي اليماني، انظر: (1)
ال  دؼ، ك  (3/407)ج فكات الكفياتالكتبي، ك  (3/326)ج العبر في خبر مف غبرالذىبي، ك  (109-50/108)ج

 (908)ص الشافعييف طبقاتابف كثير، ك  (8/67)ج طبقات الشافعيةالسبكي، ك  (286-3/285)ج الكافي بالكفيات
 البداية كالنيايةابف كثير، ك  (2/180)جغاية النياية الجزرؼ، ك  (ب1ؽ) الدرة المةية في شرح األل يةاإلبناسي، ك 
 ةي شيبة،كابف قا( 2/149)ج طبقات الشافعيةابف قاةي شيبة، ك ( 269)ص البميةال يركزآبادؼ، ك  (13/312)ج

الثقات ممف ابف قطمكبيا، ك ( 244-7/243)ج النجـك الزاىرةابف تيرؼ بردؼ، ك  (133)ص طبقات النحاة كالميكييف
ابف ك ( 2/222)ج ن ح الطيبالمقرؼ، ك ( 1/130)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك  (8/390)ج لـ يقع في الكتب الستة

( 162)ص التاج المكملالقنكجي، ك ( 4/239)ج سبلـديكاف اإلاليزؼ، ك  (7/590)ج شذرات الذىبالعماد الحنبمي، 
 (.10/234)ج معجـ المؤل يفعمر كحالة، ك ( 6/233)ج األعبلـالزركمي، ك 

يَّػػاف    (2) يَّػػاف: مدينػػة أندلسػػية جميمػػة شػػرقي قرطبػػة، كانػػت مػػف أعظػػـ مػػدف األنػػدلس منعػػة كخ ػػبة كخةػػرة، كقػػد لقبػػت بجا جا
كاألخشػػاب، كىػػي بػػيف غرناطػػة كطميطمػػة كمرسػػية، انظػػر: السػػمعاني،  الحريػػر لكثرتػػو فييػػا، كىػػي معركفػػة بالمحػػارث

( كابػػػػػف األثيػػػػػر، المبػػػػػاب فػػػػػي تيػػػػػذيب األنسػػػػػاب 2/195( كيػػػػػاقكت الحمػػػػػكؼ، معجػػػػػـ البمػػػػػداف )ج3/450األنسػػػػػاب )ج
 (.2/49( كابف سعيد الميرلي، الُميِرب في ُحما  الميِرب )ج320)ص

 طبقات الشافعيةالسبكي، ك  (3/407)ج فكات الكفياتكتبي، الك  (50/109)ج تاريخ اإلسبلـالذىبي، ك انظر: (3)
الجزرؼ، ك  (ب1ؽ) الدرة المةية في شرح األل يةاإلبناسي، ك  (908)ص الشافعييف طبقاتابف كثير، ك  (8/67)ج

ابف قاةي ك ( 270)ص البميةال يركزآبادؼ، ك  (13/312)ج البداية كالنيايةابف كثير، ك  (2/180)جغاية النياية 
الثقات ابف قطمكبيا، ك  (133)ص طبقات النحاة كالميكييف كابف قاةي شيبة،( 2/149)ج ات الشافعيةطبقشيبة، 

( 2/222)ج ن ح الطيبالمقرؼ، ك ( 1/130)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك  (8/390)ج ممف لـ يقع في الكتب الستة
 (.6/233)ج األعبلـلزركمي، اك ( 162)ص التاج المكملالقنكجي، ك  (7/591)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك 
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 نشلتو وطمبو لمعمـ:  -

نشأ ابف مالؾ في مدينة جياف ُمكبا  عم  طمب العمـ منذ نعكمة أظافره، فأخذ القراءات 
مكليف، ثـ النحك عم  يد كبار عمماء ع ره أمثاؿ ثابت بف خيار، كأبي عمي الشالحديث ك ك 

كات ل  تنقل في ببلد الشاـ،ىاجر إل  ببلد المشرؽ اإلسبلمي لمتابعة تح يمو العممي ف
أقاـ بدمشق مدة ي نف كيشتيل، ثـ تكقف في ك  فأخذ عنيـ عمكـ العرلية، بعمماسيا كشيكخيا

حماة، ثـ استقرَّ ثـ انتقل إل   الـز فييا مجمس ابف يعيش كغيره،فترة  م ر، كأقاـ في حمب
في  ا  ـ في الجامع األمكؼ، كُعّيف إمام، فت در حمقات العممشق مدرسا  لمعرلية كالقراءاتبد

 .(1)المدرسة العادلية الكبرػ، ككلي مشيختيا
 : أخالقوو  صفاتو -

 مع سعة عممو ب  ات حميدة ال تنبك إال عف عالـ ذك أخبلؽ قكيمة ابف مالؾ اتسـقد ل
ُخُمق، ك دؽ الميجة، ككثرة النكافل، كحسف السمت، في تدينو المتيف، كحسف ال تجسدتكالتي 

كرقة القمب، ككماؿ العقل، كالكقار كالتؤدة، كالكرع كالديانة، كالح ع، كالذكاء كال طنة، كال بر، 
، كىك مالكي  كاألمانة العممية التي تجمت في التحرؼ لما ينقمو كالتحرير فيو، كالجكد كالكـر

 .(2)يف انتقل إل  المشرؽ اإلسبلميالمذىب حيف كاف بالميرب، شافعي ح

 : العممية وثناة العمماة عميو مكانتو -
لما اشتير بو مف العمـ كال ةل كالت نيف  مف أبرز عمماء ع رهُيعادُّ اإلماـ ابف مالؾ 

 :بأقكاؿ كثيرة، منياكالتأليف، كيتةح ذلؾ مف خبلؿ ثناء العمماء عميو 

مية طالع الكثير، كةبطا الشكاىد، مع ديانة كخير، إماـ  في العرلية كال: " (3)يمانيقاؿ ال
 ".في  ناعة العرلية ا  مبرز كقرأ القراءات، ككاف 

تَّ  بمغ ِفيِو الياية، كحاز : " (4)كقاؿ الذىبي  رؼ ىّمتو ِإلا  إتقاف لساف العرب حا
ميف ْبق، كأرل  عم  المتقدِّ ب السَّ لّمية فكاف إليو كأّما ا... ِفي القراءات كِعمميا ككاف إماما   ،قا ا

اف ِفيِو كأّما الّنْحك كالّت ريف فك ،الْمناتاي  ِفي اإلكثار مف نقل غريبيا، كاالّطبلع عم  كحِشّييا
ْبر  بحرا   د بيا عم  الّمية كالّنْحك فكانت  .ال ُيبارػ  ا  ال ُيجارػ، كحا كأماا أشعار العرب اّلتي ُيستشيا

                                                 

 (.1/130)ج بيية الكعاةالسيكطي،  (1)
 (.2/223)ج ن ح الطيبالمقرؼ، ك ( 1/134)ج بيية الكعاةانظر: السيكطي،  (2)
 (.320)ص إشارة التعييفعبد الباقي اليماني،  (3)
 .(110-50/109الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (4)
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عر سيبل  ، ف أاْيفا يأتي بيا، كيتعّجبكف ماألسّمة األعبلـ يتحّيركف ِفيوِ  عميو، رْجزه  ككاف نْظـ الشِّ
 ."كطكيمو كبسيطو، كغير ذلؾ

األستاذ المقدـ في النحك كالمية جماؿ الديف أبك : " (1)تاج الديف السبكي كذلؾ يقكؿك 
مسير الشمس كمقدميا الذؼ ت يي لو الحكاس الخمس ... عبد هللا  احب الت انيف الساسرة

 ".في ح ع الشكاىد كةبطيا لمية إماما  في ا ككاف إماما  

 ككاف ذىنو مف أ ح األذىاف مع مبلزمتو العمل كالنظر: " (2)كقاؿ ابف الجزرؼ 
ماـ أكانوكالكتابة كالتأليف كل  ".ذلؾ ي ير أستاذ أىل زمانو كاا

إماـ أىل العرلية كالمية ىك الشيخ اإلماـ العبلمة البحر النحكؼ : " (3)ناسيبقاؿ اإلك 
 ". افاء بقية السمف طراز الخمف... سادت بت اني و الركباف كخةع لو العمماء األعيحجة األدب

ق ب السبق، ك ار يةرب بو المثل في دقاسق النحك، حاز قد " أنو (4)كذكر المقرؼ 
 .كغكامض ال رؼ، كغريب الميات، كأشعار العرب"

 شيوخو:  -
مف التق  بيـ في تمق  ابف مالؾ العمـ عمي يد مجمكعة مف كبار عمماء ع ره 

، كال رؼ، كالمية، كالنحك ، كالحديث،القراءاتاألندلس كببلد المشرؽ اإلسبلمي، كأخذ عنيـ 
 :(5)كمف أشير شيكخو

 تكفي بيرناطة سنة، المبمي الجياني الكبلعي حيافبف يكسف بف محػمد ثابت بف أبك الحسف  -1
  .(6)(ق628)
 كاف أديبا   الحا  فاةبل  جميبل   ،بالكات أبك  ادؽ الحسف بف  باح المخزكمي الم رؼ  -2

                                                 

 (.8/67)ج طبقات الشافعيةالسبكي،  (1)
 .(2/181الجزرؼ، غاية النياية )ج (2)
 (.ب1ؽ) الدرة المةية في شرح األل يةاإلبناسي،  (3)
 (.2/228)ج ن ح الطيبالمقرؼ،  (4)
 (8/67)ج طبقػات الشػافعيةالسػبكي، ك  (50/109)ج تػاريخ اإلسػبلـالػذىبي، ك ( 36-1/35السخاكؼ، جماؿ القػراء )ج (5) 

غايػة النيايػة الجػزرؼ، ك  (ب1ؽ) الػدرة المةػية فػي شػرح األل يػةاسػي، اإلبنك  (908)ص الشافعييف طبقاتابف كثير، ك 
المقػػرؼ، ك ( 1/130)ج بييػػة الكعػػاةالسػػيكطي، ك ( 133)ص طبقػػات النحػػاة كالميػػكييف كابػػف قاةػػي شػػيبة،( 2/180)ج

 (.223-2/222)ج ن ح الطيب
 (.100-99)ص البميةال يركزآبادؼ، ك  (72)ص إشارة التعييفانظر: عبد الباقي اليماني،  (6)
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 .(1)ػ(ق632) تكفي بدمشق سنة
شافعي، بف عبد ال مد السخاكؼ، النحكؼ المقرغ المد ػمحأبك الحسف عمـ الديف عمي بف  -3

 شرح): كمف مؤل اتوفي النحك كالمية كالت سير،  بالقراءات كعمميا، إماما   كاف عالما  
  .(2)(ق643) سنة تكفي بدمشق، ك (س ر السعادة)ك ،(الم  ل

  بالشمكليف، كلد سنة المعركؼبف عبد هللا األزدؼ مف أىل إشبيمية محػمد أبك عمي عمر بف  -4
، (شرح المقدمة الجزكلية)كمف مؤل اتو:  ،ك مف كبار العمماء بالمية كالنحككىػ، (ق562)
  .(3)ػ(ق645) ي بإشبيمية سنةتكف ( شرح كتاب سيبكيو)ك
المكلد كالمك مي مد النحكؼ الحمبي ػبف محيش بف عمي بف يعيش يعأبك البقاء مكفق الديف  -5

، (ىػ553) كلد بحمب سنة في النحك كالت ريف، كاف ماىرا  ف كبار أسمة العرلية، مالمنشأ، 
      ، كتكفي(شرح الت ريف الممككي البف جني)، ك(شرح كتاب الم  ل)كمف مؤل اتو: 

  .(4)(ىػ643) سنة
، أخذ بي النحكؼ بف أبي سعيد بف عمركف الحم بف أبي عميمد ػمحأبك عبد هللا جماؿ الديف  -6

الم  ل،  رحكش ، كت در إلقراسو كتخرج بو جماعة،النحك عف ابف يعيش كغيره، كلرع بو
  .(5)(ق649) تكفي سنةك 

 تالميذه:  -
كاف ابف مالؾ محبا  لمعمـ كطبلبو، كخير دليل عم  ذلؾ أنو كاف يحث الطبلب عم  

ت قده مف يحةر حمقتو في المدرسة العادلية، كينتظر مف يحةر ليأخذ عنو، العمـ مف خبلؿ 
القراءات القراءات، العرلية العرلية، ثـ يدعك كيذىب أحدا  يقكـ إل  الشباؾ كيقكؿ: " فإذا لـ يجد

                                                 

 (.7/260)ج شذرات الذىبانظر: ابف العماد الحنبمي،  (1)
شػػػذرات ابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، ك ( 2/192)ج بييػػػة الكعػػػاةالسػػػيكطي، ك ( 312-2/311انظػػػر: الق طػػػي، إنبػػػاه الػػػركاة )ج (2)

 (.386-7/385)ج الذىب
ابػػف العمػػاد الحنبمػػي، ك  (241)ص عيػػيفإشػػارة الت( كعبػػد البػػاقي اليمػاني، 333-2/332انظػر: الق طػػي، إنبػػاه الػػركاة )ج (3) 

 (.7/402)ج شذرات الذىب
 شػذرات الػذىبابػف العمػاد الحنبمػي، ك ( 2/351)ج بييػة الكعػاةالسيكطي، ك  (50-4/45)ج إنباه الركاةالق طي، انظر:  (4) 

 (.395-7/394)ج
 (.1/161)ج الكافي بالكفياتال  دؼ، ك ( 3/288)ج تيذيب سير أعبلـ النببلءالذىبي، انظر:  (5)
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، (1)"جالس  في ىذا المكاف لذلؾ أنا ال أرػ ذمتي تبرأ إال بيذا، فإنو قد ال يعمـ أني"كيقكؿ: 
(2)كمف تبلميذهو كثير مف الطبلب كالعمماء، فانت ع ب

: 

إماـ أىل المية ، النككؼ  ةيحي  بف شرؼ بف ِمراػ بف جمع محيي الديفبك زكريا أ -1
تيذيب )مف مؤل اتو:  ،المبرزيف فقيو األمة، كعمـ األسمة كأحد األعبلـك كاألدب 

 تكفي سنة ،(رياض ال الحيف مف كبلـ سيد المرسميف)، كميات(األسماء كال
  .(3)ػ(ق676)

بف عباس بف أبي بكر بف جعكاف الحافع، كاف مف كبار مد ػمحبف مد ػمحشمس الديف  -2
ككاف حسف البزة، مميح الشكل، حسف العشرة، تكفي  ،كىك إماـ في المية كالنحكأ حابو، 

 .(4)(ق682) كىك شاب سنة

)ابف الناظـ( بػ بف مالؾ المعركؼ كالمشيكر بف عبد هللامد ػمحبف مد ػمحابنو بدر الديف  -3
، تتممذ عم  أبيو الناظـ لؤلل ية، فشرح األل ية اإلماـ البميغ النحكؼ  أك )ابف الم نف(

 .(5)ىػ(686كبعض كتبو، كتكفي سنة )
بف أبي ن ر الحمبي األ ل المعركؼ بابف مد ػمحبف إبراىيـ بف مد ػمحبياء الديف  -4

الديف كال دؽ كالعدالة، كىك مشيكر ب، المسافخ الديار الم رية في عمـ النحاس شي
  .(6)(ق698) تكفي سنةكمف م ن اتو: )إمبلء عم  كتاب المقرب البف ع  كر( 

شمس الديف بف أبي ال تح البعمي ال قيو الحنبمي المحدث النحكؼ الميكؼ، أبك عبد هللا  -5
كتاب المطمع عم  أبكاب المقنع في )، ك(شرح أل ية ابف مالؾ) : انيف منيات عدة  نف
  .(7)(ىػ709) ، تكفي بالقاىرة سنة( اظو كلياتوغريب أل

                                                 

 (.2/181)جغاية النياية الجزرؼ،  (1)
 بييػػػة الكعػػػاةالسػػػيكطي، ك  (908)ص الشػػػافعييف طبقػػػاتابػػػف كثيػػػر، ك ( 50/110)ج تػػػاريخ اإلسػػػبلـالػػػذىبي، انظػػػر:  (2) 

 (.2/225)ج ن ح الطيبالمقرؼ، ك ( 1/130)ج
الزركمػػػي، ك ( 621-7/618)ج شػػػذرات الػػػذىبابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، ك  (8/395)ج طبقػػػات الشػػػافعية: السػػػبكي، انظػػػر (3) 

 (.8/149)ج األعبلـ
 (.1/224)ج بيية الكعاة: السيكطي، انظر (4)
 (.7/31)ج األعبلـالزركمي، ك ( 1/225)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك ( 1/165ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (5)
الجػػزرؼ، ك ( 295-3/294ات )ج( كال ػػ دؼ، فػػكات الكفيػػ287-286)ص إشػػارة التعيػػيفانظػػر: عبػػد البػػاقي اليمػػاني،  (6) 

 (.14-1/13)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك  (2/46)جغاية النياية 
الزركمػػػي، ك  (39-8/38)ج شػػػذرات الػػػذىبابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، ك ( 208-1/207)ج بييػػػة الكعػػػاة: السػػػيكطي، انظػػر (7) 

 (.6/326)ج األعبلـ
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بف إبراىيـ بف داكد بف سمماف بف سميماف أبك الحسف بف العطار  الديف عمي عبلء -6
  .(1)(ىػ724) سنةفي دمشق ، تكفي مف الم ن ات الم يدة كتب الكثير الشافعي،

ةعا  كاف عالما  متكاالمزؼ بف الحريرؼ الشافعي،  زيف الديف أبك بكر بف يكسف -7
  .(2)(ق726) سنة في دمشق تكفيكمقرسا  

 فاةبل   أديبا   إماما   كاف الم رؼ،فع بف عمي بف عباس العسقبلني شا نا ر الديف -8
 ، تكفي سنة(قبلسد ال راسد فيما لمع ر مف ال كاسد): ، مف م ن اتوكثير النظـ كالنثر

  .(3)(ىػػ730)

 شعره:  -
كالتي تجسدت مف خبلؿ  ق يده كرجزه،لشعر تميز ابف مالؾ ببراعتو ال اسقة في نظـ ا

، كالكافية (الخبل ةاألل ية )تكظي و لمشعر في كةع المتكف النحكية كال رفية كالميكية ك
. كلكف لـ يتعد ىذا النظـ الشافية، كالمية األفعاؿ، كغيرىا، خدمة لتعميـ الطبلب عمكـ العرلية

التراجـ بكجكد ديكاف شعر لو، أك ق اسد إل  أغراض الشعر األخرػ، إذ لـ تذكر كتب التراث ك 
  كىي: أبيات، ثمانية ال يتعدػ ىذا المكف الشعرؼ  شعرية، كالذؼ كجد مف

 في أسماء الذىب: وقكل

 :أيةا  قكلو ك 

                                                 

 (.4/251)ج األعبلـزركمي، الك  (115-8/114)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك : انظر (1)
 (.8/127)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك  :انظر (2)
( كابف تيرؼ بردؼ، 337-2/334( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج2/93ال  دؼ، فكات الكفيات )ج :انظر (3)

 (.3/152( كالزركمي، األعبلـ )ج285-9/284النجـك الزاىرة )ج
 (.8/68)ج شافعيةطبقات الالسبكي،  (4)

ػػػػػػػػػػػػػػنِ  ر  يْ ِةػػػػػػػػػػػػػػنا  ر  ْةػػػػػػػػػػػػػػنا   سػػػػػػػػػػػػػػيرا  ج  را ْلػػػػػػػػػػػػػػزا  ار  ةا
 

  بُ ىا الػػػػػػػػػػػػػػػذَّ  اف  ياػػػػػػػػػػػػػػػقْ عِ  د  جا ْسػػػػػػػػػػػػػػػعا  ؼ  رُ ْخػػػػػػػػػػػػػػػكزُ  
ػػػػػػػػػػػ رُ ْبػػػػػػػػػػػكالتِّ     بػػػػػػػػػػػا  ىا ا ذا كْ كُ را كأْشػػػػػػػػػػػ ْب ذا ُيػػػػػػػػػػػ ـْ ا لاػػػػػػػػػػػما

 
ػػػػػػػػػػىا  ؾٍ يْ ِسػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػي نا  ة  ّةػػػػػػػػػػكفِ   ػػػػػػػػػػذا كا بُ را ا اليا

(4)  
 

يناػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  إذا ْت عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ما ْيتُ  را اكا  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنُكـ تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػْمعِ  ِبناظػػػػػػػػػػػػػػػػػراِة ُحْسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ  أك بسا  كا
ـْ أِجػػػػػػػػػػػدْ  فاػػػػػػػػػػػإفْ   ْمػػػػػػػػػػػتُ  لاػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاء  تايامَّ  باسػػػػػػػػػػػِمُكـ ما

 
ػػػػػػػػػػػػػمَّْيُت فارِةػػػػػػػػػػػػػي  ياارُ  ،كا ا ػػػػػػػػػػػػػاِمي كالػػػػػػػػػػػػػدِّ  إما
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 كقكلو أيةا  في الحمبة:

 مؤلفاتو:  -
، كقدرة فاسقة عم  القراءة ا  راجح ، كعقبل  جميبل   ا  ، ك بر طكيبل   ا  رزؽ هللا ابف مالؾ عمر 

لعرلية الت انيف الم يدة في عمـك ا ا  ن ، كم ا  ث كاالطبلع، فعاش طيمة عمره معممكالبح
بما سطره مف العمـك الم يدة  عرلية، أثرػ المكتبة الا  ةخم ا  ، كميراثا  إنتاجو غزير  كغيرىا، فجاء

كالحديث الشريف، كالنحك،  كالت سير، في شت  العمكـ كالمعارؼ المختم ة، كالقراءات القرآنية،
لتاج  في منظكمة شعريةكردت  ،كأرلعيف كتابا   ةت ستمؤل اتو قد بمي، فكالمية، كغيرىا ،كال رؼ

 :منيا، ديف بف مكتكـال

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ بُّ را    هللاُ قا سا  ؾٍ اِلػػػػػػػػػما  فِ را اْبػػػػػػػػػْبػػػػػػػػػقا  شِ رْ العا
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُىطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ ادِ يَّ اٍف تُ را ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغُ  با اسِ حا سا
ػػػػػػػفا     ػػػػػػػ دْ قا ػػػػػػػ َـّ ةا ػػػػػػػ دِ ْعػػػػػػػبا  فْ ِمػػػػػػػ كِ ْحػػػػػػػالنَّ  لا مْ شا  وِ تَّ شا

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ النُ كا أْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فا يّ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا كا  اةِ حا  بل َّ
ػػػػػػػػػػػتُ  ةٍ ّيػػػػػػػػػػػ ِ لْ أا بِ     ػػػػػػػػػػػبلا   الخُ ما سا ػػػػػػػػػػػ دْ ة قاػػػػػػػػػػػ ا  ْت كا حا

  
ػػػػػػػبلا خُ  ػػػػػػػكا  كِ ْحػػػػػػػالنَّ  ـِ ْمػػػػػػػعِ  ةا  ا  بلِمػػػػػػػكْ مُ  ؼِ رْ ال َّ
 يِ ػػػػػػػػػػػػػػػػتا  ْت حْ با ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػأا  ةٍ حا كْ رُ ْشػػػػػػػػػػػػػػػػما  ةٍ ّيػػػػػػػػػػػػػػػػافِ كا كا    

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تا مما العِ رؼ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا لا   يبلسا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا خْ مُ كا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رٍ  ا  ة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ دا ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  اهُ مَّ سا

  
 مػػػػػػػػػبلحْ مُ  ال غيػػػػػػػػػرا  كِ ْحػػػػػػػػػالنَّ   ػػػػػػػػػكؿا أُ  ُـّ ُةػػػػػػػػػيا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  اهُ ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ف ما يْ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا      حٍ قا نا ٍح ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْ شا

  
ػػػػػػػػػػػػػ وِ ِبػػػػػػػػػػػػػ ادا فاػػػػػػػػػػػػػأا  ػػػػػػػػػػػػػما  مػػػػػػػػػػػػػبليْ مُ  هُ الا كْ لاػػػػػػػػػػػػػ افا ا كا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإكْ بِ  اهُ مَّ ر سا  ةدا ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  اؿٍ ما

  
ػػػػػػػػػػػػػػيْ ما عا  ادا زا فاػػػػػػػػػػػػػ  بلْمػػػػػػػػػػػػػػعا كا  ثِ حػػػػػػػػػػػػػػكْ البُ  يْ ا ِفػػػػػػػػػػػػػػيا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ ئْل لِ  فا نَّ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿِ ما  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يْ بِ حا  مُ رْ شا

  
ػػػػػػػػػػػػػػتَّػػػػػػػػػػػػػػو حا ْيػػػػػػػػػػػػػػانِ عا ما  ػػػػػػػػػػػػػػنْ أرّلػػػػػػػػػػػػػػة  ْت دا   غا  بلجا
ػػػػػػػػػػػػػ َـّ ك تاػػػػػػػػػػػػػل لاػػػػػػػػػػػػػيْ يِ ْسػػػػػػػػػػػػػا التا ما يْ  ِسػػػػػػػػػػػػػالا كا      وُ حُ رْ شا

  
ػػػػػػػػػػلا  ػػػػػػػػػػ رِ ْحػػػػػػػػػػبا كا  افا كا ػػػػػػػػػػ اجا ما ػػػػػػػػػػمْ سا كا  اب  ذْ عا  (3)بلسا
    

                                                 

 (.2/226المقرؼ، ن ح الطيب )ج (1)
 .225المرجع السابق، ص (2)
 (.132–1/131)ج بيية الكعاةالسيكطي،  (3)

ػػػػػػػػػفْ  كأخماْ ػػػػػػػػُت تاكِبيػػػػػػػػػِرؼ  ػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػرِ اليا  عا  ُمعِرةا
 

قااباْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت أْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاػ  كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ  السِّ   ِبسا
ـْ أرا إال   ذاِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا الِسحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا  كلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػمُس   ْع الشَّ ػػػػػػػػْل تاػػػػػػػػدا ادا  فايا  (1)ظابلِمػػػػػػػػي اْمِتػػػػػػػػدا

 

ػػػػػػػػػػػػ ل  ْيػػػػػػػػػػػػخا    صا ّمػػػػػػػػػػػػي يقت يػػػػػػػػػػػػو ُمػػػػػػػػػػػػجا اؽ المُ با السِّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكالمُ  ؿٍّ     احتاػػػػػػػػػػػػػػػػرْ ّمي كتعػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ قبػػػػػػػػػػػػػػػػل مُ سا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كاؿ  يّّ كالمؤّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كحا اطِ كعا

 
ػػػػػػػػ كال سػػػػػػػػكل   لطػػػػػػػػيـ    ػػػػػػػػ تُ يْ كا السُّ   (2)احِ يػػػػػػػػا  ا
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  :(1)مكةكعاتيا مختمفب التي شكمت ثركة ةخمة لمجالس العمـ كالعمماء مؤل اتو كمف

 . الخبل ة المشيكرة باألل ية -1

 .الشافيةالكافية  -2

  .شرح الكافية الشافية -3

 .تسييل ال كاسد كتكميل المقا د -4

كلـ يتمو، كقد ك ل فيو إل  باب م ادر ال عل  :تسييل ال كاسد كتكميل المقا دشرح  -5
 .ذكرت كتب التراجـ أف ابنو بدر الديف قد أكممو مف بعدهالثبلثي، ك 

 المقدمة األسدية. -6

 عمدة الحافع كعدة البلفع. -7

 عمدة الحافع كعدة البلفع. شرح  -8

 إكماؿ العدة كشرحيا. -9

 .المية األفعاؿ -10

 شرح المية األفعاؿ. -11

 .ةادكالاد في نظاسر الظاء قاالعت -12

  .اإلعبلـ بمثمث الكبلـ ) المثمث المنظـك أك المثمث في المية ( -13

 

 

 

                                                 

( كالكتبي، فكات الكفيات 50/110( كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج321انظر: عبد الباقي اليماني، إشارة التعييف )ص (1)  
( كالجزرؼ، غاية 908( كابف كثير، طبقات الشافعييف )ص3/286( كال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج3/408)ج

( كابف قاةي شيبة، 270( كال يركزآبادؼ، البمية )ص13/312( كابف كثير، البداية كالنياية )ج2/180النياية )ج
( كالسيكطي، بيية الكعاة 135-134( كابف قاةي شيبة، طبقات النحاة كالميكييف )ص2/151طبقات الشافعية )ج

( 2/225( كالمقرؼ، ن ح الطيب )ج2/755( كالسيكطي، تح ة األديب في ُنحاة ميني المبيب )ج134-1/132)ج
 (.6/233( كالزركمي، األعبلـ )ج162( كالقنكجي، التاج المكمل )ص7/591كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج
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 إكماؿ األعبلـ بتثميث الكبلـ. -14

 فعل كأفعل. -15

  .النظـ األكجز فيما ييمز كما ال ييمز -16

 .دكدمتح ة المكدكد في المق كر كالم -17

 .االعتةاد في ال رؽ بيف الظاء كالةاد -18

 الةرب في معرفة لساف العرب. -19

 (. سبؾ المنظكـ كفؾ المختـك ) نظـ الم  ل ل في ك الم -20

 شكاىد التكةيح كالت حيح، لمشكبلت الجامع ال حيح.  -21

 .إيجاز التعريف في عمـ الت ريف -22

 العركض. -23

 إعراب مشكل البخارؼ. -24

 .نظـ ال كاسد -25

 وفاتو:  -
عباف، سنة اثنتيف كسبعيف تكف  ابف مالؾ بدمشق ليمة األرلعاء الثاني عشر مف ش

ترلة القاةي ، بمع األمكؼ، كدفف بس ح جبل قاسيكف ، ك مي عميو بالجا(1)ػػ(ىػ672)كستماسة 
 .(2)، كقد نيف عم  السبعيفال اسغ عز الديف بف

 : قد رثاه شرؼ الديف الح يني بقكلوك  

 

 

                                                 

( كال ػػػػ دؼ، فػػػػكات الكفيػػػػات 3/326ج( كالػػػػذىبي، العبػػػػر )321)ص إشػػػػارة التعيػػػػيفعبػػػػد البػػػػاقي اليمػػػػاني،  انظػػػػر: (1)
طبقػػػات  كابػػػف قاةػػػي شػػػيبة،( 270)ص البميػػػةال يركزآبػػػادؼ، ك  (8/67)ج طبقػػػات الشػػػافعيةالسػػػبكي، ك ( 3/408)ج

 (.1/134)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك ( 2/150)ج طبقات الشافعيةابف قاةي شيبة، ك  (135)ص النحاة كالميكييف
المقػػرؼ، ك ( 135)ص طبقػػات النحػػاة كالميػػكييف كابػػف قاةػػي شػػيبة، (13/313)ج ةالبدايػػة كالنيايػػابػػف كثيػػر، ك انظػػر:  (2)  

 (.2/226)ج ن ح الطيب
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 (.3/408)ج فكات الكفياتال  دؼ،  (1) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّاتا  ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  األْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمااءِ  شا  كاألْفعا
 

ػػػػػػػػػػػػػػْكتِ   اِلػػػػػػػػػػػػػػؾِ  باْعػػػػػػػػػػػػػػدا ما ػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  اْبػػػػػػػػػػػػػػِف ما  الِمْ ةا
 

ػػػػػػػػػػػػْبطٍ  باْعػػػػػػػػػػػػدِ  الُحػػػػػػػػػػػػُركِؼ ِمػػػػػػػػػػػػفْ  كااْنِحػػػػػػػػػػػػرااؼ  ةا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػُو ِفػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  االْنِ  ا كاالتِّ ا
(1) 
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 : كتاب التسييل البف مالؾ:ثانياا 
كيعد ابف مالؾ مف عمماء العرلية الذيف بارؾ هللا في جيكدىـ كطاقاتيـ. فقد ترؾ ألبناء 

متعممكف قيمتيا، فأقبمكا عمييا العرلية، ثركة ةخمة مف المؤل ات الم يدة القيمة، عرؼ العمماء ال
     كتابو  –رحمو هللا  –دارسيف شارحيف؛ ليسيل فيميا كتناكليا مف الجميع. كمف أىـ مؤل اتو 

( الذؼ كةع فيو خبل ة عممو كدراساتو كخبراتو في ىذا ال ف، )تسييل ال كاسد كتكميل المقا د
 ذا المجاؿ.   كال غرابة، فيك إماـ زمانو في العرلية، ككحيد دىره في ى

شتمالو عم  اجتيادات كثيرة في ىذا العمـ، كقد دلل ال أىـ كتبو( مف ككتابو )التسييل
 ا  في النحك جعمتو بعكف هللا مستكفيىذا كتاب  ذلؾ، بقكلو في مقدمة التسييل : " عم  (1)ابف مالؾ

( فيك المقا د)تسييل ال كاسد كتكميل عم  أبكابو، كف كلو؛ فسميتو لذلؾ:  ا  أل كلو، مستكلي
جدير بأف يمبي دعكتو األلباء، كيجتنب منابذتو النجباء، كيعرؼ العارفكف برشد الميرػ 

بالقبكؿ، ما يرِد  فميثق متأممو ببمكغ أممو، كليتمقبتح يمو، كتألف قمكليـ عم  تقديمو كت ةيمو، 
لي كلقارسيو بالحسن ،  باهلل عميو، ختـ هللا ا  فيما انتدبُت إليو، مستعين شارع  مف قبمو، كىآنا ذا 

ليذا كجد أف أ حاب ىذا ال ف  ".  في المقِر األسن ، بمنو ككراموكختـ لي كليـ الحعا األكف
 يكت كف بو عف المطكالت التي ي عب فييا جمع القكاعد كح رىا. 

      :    ، فقد قاؿ في ت سيره البحر المحيط(2)كمف العمماء الذيف أشادكا بيذا الكتاب: أبك حياف
 وأحسف كتاب مكةكع في عمـ النحك كأجمو، كتاب أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكي"

:  رحمو هللا تعال ، كأحسف ما كةعو المتأخركف مف المخت رات كأجمعو لؤلحكاـ، كتاب
 مد بف مالؾ الجياني الطاسي المقيـ في دمشق".ػتسييل ال كاسد ألبي عبد هللا مح

( فإف كتاب )تسييل ال كاسدييل: "ييل كالتكميل في شرح التسفي كتابو التذ ا  كيقكؿ أية
رحمو  –مد بف عبد هللا بف مالؾ الطاسي الجياني مقيـ دمشق ػفي النحك لبمدينا أبي عبد هللا مح

كيمدحو أيةا   .(3)"مع مكةكع في األحكاـ النحكية  نفأبدع كتاب في فنو ألف، كأج –هللا
 :قاسبل  

  اكااِسػػػػػػػػػػػػػػػػد ِفػػػػػػػػػػػػػػػػْي الناْحػػػػػػػػػػػػػػػػكِ أاالا إفَّ تاْسػػػػػػػػػػػػػػػػِيْيلا ال
 

ِرْيػػػػػػػػػػػػػػب ُكػػػػػػػػػػػػػػلَّ ناػػػػػػػػػػػػػػاِدراٍة ياْحػػػػػػػػػػػػػػِكؼ     ِكتاػػػػػػػػػػػػػػاب  غا
 

                                                 

 (.2-1)ص التسييلابف مالؾ،  (1)
 (.1/6)ج البحر المحيطأبك حياف األندلسي،  (2)
 .6المرجع السابق، ص (3)
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ـ   ْ أنُجػػػػػػػػػػػ ا ىاػػػػػػػػػػْل الُكْتػػػػػػػػػػب إالا ْمُسػػػػػػػػػػػيا ُىػػػػػػػػػػكا شا   كا
 

ػػػػػػػػػػػػنااُىفا   ْحػػػػػػػػػػػػكِ  سا ْت أاؼَّ ما ػػػػػػػػػػػػ  ِإْف باػػػػػػػػػػػػدا ُيْمحا
(1) 

فإف كتاب التسييل الذؼ  ن و الشيخ اإلماـ العبلمة جماؿ الديف : " (2 قاؿ السمسيميك  
طاسي الجياني، أعظـ كتاب في ىذا العمـ  نف، كلـ ي ل غكره في زمف مف دمحم بف مالؾ ال

 األزماف مؤلف...".

)تسييل ال كاسد كتاب  ( بأفَّ القكاعدتمييد في كتابو )أفَّ ابف مالؾ  (3)اظر الجيشنكيقرر 
جامع م يد كمخت ر سعيد، قل أف تسمح بمثمو القراسح أك تطمح ( البف مالؾ "كتكميل المقا د

لنسج عم  منكالو المطامح، بير م ن و بو األلباب، كأت  فيو بالعجب العجاب، كأبرز إل  ا
مخبآت المساسل بيض الكجكه كريمة األحساب، أبدع فيو التأليف، ككشاه بحسف التر يع 
كالتر يف، كجمع فيو مت رقات عمـ النحك الشريف؛ فرتب قكاعده، كأحكـ معاقده، كأكةح 

رده، كأكدع المعاني اليزيرة األل اظ الكجيزة، كقرب المقا د البعيدة مراشده، كسيل م ادره كمكا
ت؛ ليزارة عممو، باألقكاؿ السديدة؛ فيك يساجل المطكالت عم   ير حجمو، كيباىل المخت را

ا مكفكرا  هللا مؤل و عف  نيعو جزء  ، جزػ ء  ، كيشرؽ كالشمس بيجة  كةياا  كيطمع كالقمر سن
 :أف كتاب )التسييل( - أيةا   – (4)ابف خمدكف  كيؤكد"، ا  شككر كجعل عممو متقببل  كسعيو م

 :كتـك بقكلوما قرره تاج الديف بف م ا  . كىذا أيةاستكعب فيو ابف مالؾ جميع ما نقل مف القكاعد

 أاالا إفَّ التاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػِيْيلا ركض  ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذؼ الِعْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ 
 

ماػػػػػػػػػػػػػ  الُمْؤُلػػػػػػػػػػػػػؤ الػػػػػػػػػػػػػناْظـِ   ْنثُػػػػػػػػػػػػػكِره ُيْرلاػػػػػػػػػػػػػ  عا ما  كا
ْسػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػكاػ ُكػػػػػػػػػلَّ حا نااٍء ِمػػػػػػػػػْف الناْحػػػػػػػػػِك ُزِيناػػػػػػػػػْت حا  

 
ػػػػػػػػػػػػػػا الِ ْيػػػػػػػػػػػػػػـِ   ِة تاػػػػػػػػػػػػػػْأِلْيٍف تاػػػػػػػػػػػػػػُرْكُؽ أاخا ػػػػػػػػػػػػػػْكدا   ِبجا

ْجمػػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػِيْيِرهِ  لاػػػػػػػػػػػػػػِسْف قاػػػػػػػػػػػػػػلا حا فاػػػػػػػػػػػػػػالِينا  ِب ا  
 

ِـّ   ػػػػػػػػ ؿ ِمػػػػػػػػْف ال ا أاْك ِاْعتاػػػػػػػػاصا لاْ ظػػػػػػػػا  فاػػػػػػػػالزُّالا
(5) 

ا يعد كتاب التسييل مف أىـ مؤل ات ابف مالؾ، إذ بمغ فيو الذركة التي ك ل إليي ا  كحق 
في دراساتو النحكية، كتنبع أىميتو في ككنو يمثل خبل ة تجرلتو النحكية العميقة الخ بة التي 

ج المنير الذؼ ليا كل جيده ككقتو حت  يجعميا السرا ا  عمييا ابف مالؾ طكاؿ حياتو كاىب كقف
 ف في بناء قكاعدىـ النحكية عم  أكمل كجو.ييتدؼ بو العمماء الدارسك 

 
                                                 

 (.2/757)ج تح ة األديبالسيكطي،  (1)
 (.1/94)ج ش اء اليميل في إيةاح التسييلالسمسيمي،  (2)
 (.1/108)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (3)
 (.2/369)ج مقدمة ابف خمدكف ابف خمدكف، انظر:  (4)

 (.2/757)ج تح ة األديبالسيكطي،  (5)
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 التسييل البف مالؾ:: كتاب شرح اا ثالث
بعد  يعد كتاب شرح التسييل البف مالؾ مف أبرز المؤل ات كأشيرىا في تراثنا النحكؼ 

)الخبل ة(، كالتسييل؛ لككنو شرح يجمع بيف طياتو آراء نحكية كتابيو األل ية المشيكرة بػ
لي كاألمثاؿ ك رفية، كمساسل خبلفية مدعما  ليا بالشكاىد القرآنية كالحديث الشريف كالشعر العر 

كاألقكاؿ العرلية، كالميات المتعددة، كما كيشمل المدارس النحكية بمختمف أطيافيا مف 
الب رييف، كالككفييف، كالبيدادييف، كالميارلة، كاألندلسييف، كغيرىـ معززا  كم ندا  أقكاليـ بالحجج 

 كالبراىيف.

ف غامةو، كتنبيو إذ أل و استجابة لطمب بعض ال ةبلء بشرحو إليةاح مشكمو، كتبيي
أما : " ما أىممو، كىذا ما نمحظو تماما  في مقدمة شرحو عند ذكره سبب تألي و ىذا الشرح، فيقكؿ

بعد، فإف بعض ال ةبلء سألني أف أش ع كتابي المسم  بتسييل ال كاسد كتكميل المقا د بكتب 
معو بأتـ تشتمل عم  ما خ ي مف مساسمو، كتقرير ما اقتة  مف دالسمو، عم  كجو يظ ر 

البياف، كيستيني فيو بالخبر عف العياف، فأحمدت ما أشار إليو، كعمدت إل  تح يل ما نبو 
سعاؼ ذكؼ األىمية متعيف، كهللا المرجك النقياد الحقاسق،  عميو؛ ألف الممتمس بعكف هللا ىيف، كاا

بعاد العكاسق، ال اقتدار إال بتقد يككف ابف مالؾ ىك  . كلذلؾ(1)"يره، كال استب ار إال بتب يره...كاا
أكؿ مف ت دػ لشرح ىذا الكتاب، كلكف القدر حاؿ دكف إتمامو شرح كتابو، فأتـ شرح أبكابو 

 ق(. 686األخيرة كلده بدر الديف المعركؼ بابف الناظـ )ت

كشف منو الميّم   كلقد أردفو بشرحشرح ابف مالؾ، بقكلو: " (2)ظر الجيشكي ف نا
ابو، كيسر لطالبيو سمكؾ شعابو، كةمنو ما يمؤل األسماع كجبل المعّم ، كفتح بو مق ل أبك 

كالنكاظر كلـ يسمع مقاؿ القاسل: كـ ترؾ األكؿ لآلخر؟ إال أف القدر لـ يساعده عم  إتمامو 
 ".كعاقو عف ذلؾ المقةي مف محتـك حمامو

 
 
 

                                                 

 (.1/3ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.109-1/108ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
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 : شروح التسييل: اا رابع
رسيف، فتناكلكه بالدراسة بعناية العمماء، كاىتماـ الدا كتاب التسييل البف مالؾ يحظ 

استكل  عم  اىتماميـ عم  مر السنيف حت  نةج عندىـ عم  سكقو، كقد كالتعميق كالشرح، 
كىذا ما يتةح في كتب النحاة كالتراجـ مف سجل شركحو التي بميت حكالي ستة كستيف شرحا ، 

 : منياك 
ثـ كمل ىذا الشرح  ىػػ(،672( )تالؾ ن سو الذؼ ك ل فيو إل  باب )م ادر ال علشرح ابف م -1

، (1)ىػػػػ(764تبلح الديف خميل بف أيبؾ ال  دؼ )ق(، ككممو أيةا   686ابنو بدر الديف )ت
 .مد بدكؼ المختكف ػسيد، كالدكتكر محكىك كتاب مطبكع بتحقيق األستاذ الدكتكر عبد الرحمف ال

 .(2 ىػػػ(733بف عمي المعركؼ بابف ىانئ السبتي )ت محػمدشرح التسييل ل -2
 .(3 ىػػػػ(744)تامة المقدسيمد بف أحمد بف عبد اليادؼ بف قدػتسييل ال كاسد لمحشرح  -3
كىك كتاب مطبكع  (4)ىػ(745التذييل كالتكميل في شرح التسييل ألثير الديف أبي حياف )ت -4

  الرياض. -، كدار كنكز إشبيميةدمشق –دار القمـ –حقيق األستاذ الدكتكر حسف ىنداكؼ بت
 .(5)، ألبي حيافلالتكميل في شرح التسيي -5
 .(6)يل الممخص مف شرح التسييل لمم نف كابنو بدر الديف ألبي حيافنخالت -6
            قاسـ بف عبد هللا المرادؼ المعركؼ بابف أـ قاسـ المرادؼف شرح التسييل لحسف ب -7

 ..كىك كتاب مطبكع(7)ىػػ(749)ت

                                                 

 (.1/406نظر: حاجي خمي ة، كشف الظنكف )جا (1)
( كحاجي 1/192)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك ( 3/109اإلحاطة في أخبار غرناطة )ج ،ابف الخطيب اليرناطيانظر:  (2)

 .(8/378)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك ( 1/406خمي ة، كشف الظنكف )ج
( كالداكدؼ، طبقػات الم سػريف 1/29( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج5/62انظر: ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (3)

 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج2/83)ج
السػػػبكي، ك ( 5/346كال ػػػ دؼ، أعيػػػاف الع ػػػر )ج 4/143انظػػػر: أبػػػك ال ػػػداء األيػػػكلي، المخت ػػػر فػػػي أخبػػػار البشػػػر (4)

( كالسػػيكطي، األشػػباه كالنظػػاسر 3/69)ج عيةطبقػػات الشػػافابػػف قاةػػي شػػيبة، ك ( 9/279الكبػػرػ )ج طبقػػات الشػػافعية
 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج50)ص

 .(8/253)ج شذرات الذىبانظر: ابف العماد الحنبمي،  (5)
( كابف العماد الحنبمي، شػذرات الػذىب 5/346( كال  دؼ، أعياف الع ر )ج269انظر: ال  دؼ، نكت اليمياف )ص (6)

 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج2/290الم سريف )ج( كالداكدؼ، طبقات 8/254)ج
( كالسػػػػيكطي، حسػػػػف 2/32كابػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني، الػػػػدرر الكامنػػػػة )ج (1/227)جغايػػػػة النيايػػػػة انظػػػػر: الجػػػػزرؼ،  (7)

( 1/143( كالػػػداكدؼ، طبقػػػات الم سػػػريف )ج8/275( كابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، شػػػذرات الػػػذىب )ج1/536المحاةػػػرة )ج
 (.1/406شف الظنكف )جكحاجي خمي ة، ك
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 كؼ بابف أبي الجيشمد بف محارب ال ريمي المالقي المعر ػمد بف محػشرح التسييل لمح -8
 .(1)ىػػ(750)ت

شرح تسييل ال كاسد في النحك ألبي العباس سناف الديف أحمد بف سعد هللا بف أحمد العسكرؼ  -9
 .(2)ق(751األندرشي األندلسي الدمشقي النحكؼ )ت

مد بف عمي بف أحمد اإلرلمي المك مي الشافعي أبي ػحاشية عم  شرح التسييل لبدر الديف مح -10
 .(3) ق(755خطيب )تالمعالي ابف ال

شرح التسييل لزيف الديف عمي بف الحسيف بف القاسـ بف عمي المك مي المعركؼ بابف شيخ  -11
 .(4)ق(755العكينة )ت

شرح التسييل لشياب الديف أحمد بف يكسف بف عبد الداسـ المعركؼ بالسميف الحمبي         -12
 .(5)ق(756)ت

 .(6)ق(759مد بف المقرؼ الجد )تػمد بف محػشرح التسييل لمح -13
مد الحسيني الشريف السبتي ػمد بف أحمد بف محػالتقييد الجميل عم  التسييل ألبي عبد هللا مح -14

 .(7)ق(760قاةي الجماعة )ت
التح يل كالت  يل لكتاب التذييل كالتكميل لعبد هللا بف يكسف بف ىشاـ األن ارؼ            -15

 .(8)ق(762)ت
 .(9)التسييل البف ىشاـ األن ارؼ  شرح -16

 

 
                                                 

 .(8/286)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك ( 5/519انظر: ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (1)
( كالداكدؼ، طبقات 1/157( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج1/216: ال  دؼ، أعياف الع ر )جانظر (2)

 (.1/406كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج (1/42الم سريف )ج
  (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج5/309ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (3)
( كحاجي خمي ة، كشف 4/52( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج3/345ال  دؼ، أعياف الع ر )جانظر:  (4)

 (.1/406الظنكف )ج
( كالداكدؼ، طبقات 1/537( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج1/403كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (5)

 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج1/102الم سريف )ج
 (. 5/310)ج ن ح الطيبالمقرؼ، انظر:  (6)
 (.1/406كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج (2/113)ج اإلحاطة في أخبار غرناطةابف الخطيب اليرناطي، انظر:  (7)
 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج3/94ف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جابانظر:  (8)
 (.3/94ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (9)
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 .(1)ل البف ىشاـ األن ارؼ عم  التسيي ياشحك  -17
 البف ىشاـ األن ارؼ. كىك مطبكع. شرح خطبة التسييل -18
الدكالي المعركؼ بابف النقاش  مد بف عمي عبد الكاحد الميرليػشرح التسييل ألبي أمامة مح -19

 .(2)ق(763ت)
شي لرحمف ابف عقيل القر المساعد عم  تسييل ال كاسد لبياء الديف عبد هللا بف عبد ا -20

 –دار ال كر –مد كامل بركات ػكتاب مطبكع بتحقيق الدكتكر مح كىك. (3)ق(769تالياشمي)
 .ـ1980 –ق 1400دمشق 

ق(، كىك 770تيمي )مد بف عيس  السمسػبي عبد هللا محش اء العميل في إيةاح التسييل أل -21
 – ي ميةالمكتبة ال –كتاب مطبكع بتحقيق الدكتكر الشريف عبد هللا عمي الحسيني البركاتي 

 ـ.1986-ق 1406مكة المكرمة  –الطبعة األكل  
 .(4)ق(771مد المالقي )تػمد بف الحسف بف محػشرح التسييل ألبي عبد هللا مح -22
مد بف عمي بف عبد هللا بف ىانئ المخمي اليرناطي ػشرح التسييل ألبي الكليد إسماعيل بف مح -23

 .(5)ق(771)ت
مد األ بحي العناني           ػمد بف محػف محشرح التسييل شياب الديف أبك العباس أحمد ب -24

 .(6)ق(776)ت
مد بف أحمد الحسيني النيسابكرؼ النقرة كار المعركؼ ػشرح التسييل لجماؿ الديف عبد هللا بف مح -25

 .(7)ق(776بالشريف )ت
                                                 

 (.1/406حاجي خمي ة، كشف الظنكف )جانظر:  (1)
( كالداكدؼ، 3/132)ج طبقات الشافعيةابف قاةي شيبة، ك ( 5/325ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (2) 

( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف 8/339كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج (2/203طبقات الم سريف )ج
 (.1/406)ج

( كالسػػيكطي، حسػػف المحاةػػرة 3/97)ج طبقػػات الشػػافعيةابػػف قاةػػي شػػيبة، ك ( 2/328انظػػر: ابػػف رافػػع، الكفيػػات )ج (3)
كحاجي خمي ػة،  (8/368)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك  (1/241( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج1/537)ج

 (.1/406كشف الظنكف )ج
( كحػػاجي خمي ػػة، كشػػف 1/87( كالسػػيكطي، بييػػة الكعػػاة )ج1/453انظػػر: ابػػف حجػػر العسػػقبلني، الػػدرر الكامنػػة )ج (4)

 (.1/406الظنكف )ج
 (.1/456( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج2/352انظر: ابف رافع، الكفيات )ج (5)
( كابف العماد الحنبمي، 3/83)ج طبقات الشافعيةابف قاةي شيبة، ك  (1/128)جغاية النياية انظر: الجزرؼ،  (6)

 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج8/414شذرات الذىب )ج
ي ػػة، ( كحػػاجي خم3/69( كابػػف حجػػر العسػػقبلني، الػػدرر الكامنػػة )ج2/268انظػػر: ابػػف فرحػػكف، الػػديباج المػػذىب )ج (7)

 (.1/406كشف الظنكف )ج
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 .(1)ق(777تمد بف الحسف األسنكؼ )ػد الديف محشرح التسييل لعما -26
مد المعركؼ بناظر مد بف يكسف بف أحػمحب الديف محتمييد القكاعد بشرح تسييل ال كاسد ل -27

، كىك كتاب مطبكع حققو مجمكعة مف المحققيف كىـ: األستاذ (2)ق(778تالجيش الحمبي )
مد البراجة كاألستاذ الدكتكر جابر السيد ػمد فاخر كاألستاذ الدكتكر جابر محػالدكتكر عمي مح

 –دار السبلـ –مد راغب نزاؿ ػتاذ الدكتكر محمد كاألسػمبارؾ كاألستاذ الدكتكر عمي السنكسي مح
 ـ.2007 –ق 1428القاىرة  –الطبعة األكل  

 .(3)ق(782)تج بف قاسـ بف أحمد بف لب اليرناطيشرح ت ريف التسييل ألبي سعيد فر  -28
مد الزليرؼ اإلسكندراني المالكي المعركؼ بابف عطاء ػشرح التسييل لنا ر الديف أحمد بف مح -29

، كقد حقق ىذا الشرح في رسالتيف عمميتيف ىما: رسالة دكتكراة لمباحثة (4)ق(801هللا التنسي )ت
 .ماىر بف دخيل هللا بف دخيل ال اعدؼفريدة معاجيني، كأخرػ لمباحث: 

د العزيز بف سعد هللا بف مد بف أبي بكر بف عبػمخت ر التسييل المسم  بالقكانيف لعز الديف مح -30
 .(5)ق(819تجماعة )

مد بف أبي بكر بف عمر بف سميماف اإلسكندرؼ ػ  تسييل ال كاسد لبدر الديف محتعميق ال راسد عم -31
 . كىك كتاب مطبكع. (6)ق(827المالكي المعركؼ بالدماميني )ت

التسييل لشياب الديف أحمد بف ييكد الدمشقي الحن ي المعركؼ بالطرابمسي              نظـ -32
 .(7)ق(820)ت

عبد هللا بف ىشاـ كىك ح يد ابف ىشاـ المشيكر      شرح التسييل ألحمد بف عبد الرحمف بف -33
 .(8)ق(835)ت
 

                                                 

  (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج1/430انظر: السيكطي، حسف المحاةرة )ج (1)
( كابف العماد الحنبمػي، شػذرات 2/281( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج1/537انظر: السيكطي، حسف المحاةرة )ج (2)

 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج8/446الذىب )ج
 (.1/332( كمخمكؼ، شجرة النكر الزكية )ج359انظر: ابف عمر التكركرؼ، نيل االبتياج )ص (3)
 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج2/192انظر: السخاكؼ، الةكء البلمع )ج (4)
 (.1/406( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج2/97انظر: الداكدؼ، طبقات الم سريف )ج (5)
( كحػاجي خمي ػة، كشػف 9/263( كابف العمػاد الحنبمػي، شػذرات الػذىب )ج2/97الم سريف )ج انظر: الداكدؼ، طبقات (6)

 (.1/406الظنكف )ج
( كحػاجي خمي ػة، كشػف 9/212( كابف العماد الحنبمػي، شػذرات الػذىب )ج2/246انظر: السخاكؼ، الةكء البلمع )ج (7)

 (.1/406الظنكف )ج
 (.1/124انظر: إسماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج (8)
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 .(1)ق(838شرح التسييل لشياب الديف أحمد بف عمي بف عبد هللا الدلجي )ت -34
مد بف أحمد بف مرزكؽ ػمد بف أحمد بف الخطيب محػشرح التسييل لشمس الديف أبك عبد هللا مح -35

 .(2)ق(842التممساني )ت
مد بف أحمد القاىرؼ ػمد بف عمار بف محػيل ال كاسد لشمس الديف محجبلب المكاسد في شرح تسي -36

 .(3)ق(844المالكي المعركؼ بابف عمار )ت
 . (4)ق(847)تمد الشريف التممساني ػي عبد هللا محمخت ر شرح التسييل ألبي حياف ألب -37
     مد بف أحمد بف إبراىيـ بف أحمد المحمي الم رؼ         ػشرح التسييل لجبلؿ الديف مح -38

 .(5)ق(864)ت
 .(6)ق(855ت)العيني بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكس  ( لشرح التسييل )مطكؿ -39
 .(7)ا  ( لمبدر العيني أيةمخت رشرح التسييل ) -40
ىداية السبيل إل  بياف مساسل التسييل لمحيي الديف عبد القادر بف أبي القاسـ بف عبد المعطي  -41

 .كىك كتاب مطبكع .(8)ق(880)ت األن ارؼ الخزرجي العبادؼ المالكي المكي
مد الجرجاكؼ األزىرؼ ػالنبيل إل  نحك التسييل لزيف الديف خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف مح -42

 .. كىك كتاب مطبكعق(905)ت
                                                  .  (9)ق(933تبف عمي بف ىبلؿ الحمبي العرةي ) مدػشرح التسييل لشمس الديف مح -43
بكر الميرلي  مد بف أبيػمد المرابط بف محػنتاسج التح يل في شرح التسييل ألبي عبد هللا مح -44

 كىك كتاب مطبكع. (.ق1089ال شتالي الدالسي )ت
 

                                                 

 (.1/177انظر: الزركمي، األعبلـ )ج (1)
 (.2/120( كالشككاني، البدر الطالع )ج504انظر: ابف عمر التكركرؼ، نيل االبتياج )ص (2)
( كحػػػاجي خمي ػػػة، كشػػػف 519( كابػػػف عمػػػر التكػػػركرؼ، نيػػػل االبتيػػػاج )ص1/204انظػػػر: السػػػيكطي، بييػػػة الكعػػػاة )ج (3)

 (.6/311)ج كالزركمي، األعبلـ (.1/406الظنكف )ج
 (.526انظر: ابف عمر التكركرؼ، نيل االبتياج )ص (4)
( كحػاجي خمي ػة، كشػف 9/448( كابف العماد الحنبمػي، شػذرات الػذىب )ج2/85انظر: الداكدؼ، طبقات الم سريف )ج (5)

 (.1/406الظنكف )ج
 (.9/419انظر: ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج (6)
 .419انظر: المرجع السابق، ص (7)
 (.1/406كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج 493المرجع السابق، صانظر:  (8)
 (.11/69انظر: عمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (9)
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ي        مد بف سميماف الركداني السكسي الميرلػمد بف محػحاشية عم  التسييل في النحك لمح -45
 .(1)ق(1094ت)
شبل الشاكؼ  مد بف عبد هللا بف عيس  بفػمد بف محػيحي  بف محشرح التسييل ألبي زكريا  -46

 .(2) (ق1096الممياني الجزاسرؼ )ت
 .(3)ق(1116تمد بف إسماعيل المكناسي )ػييل لمححاشية عم  التس -47
مد بف ػدفع الممـ عف قراءة التسييل بجمب الميـ مما يقع بو التح يل لعمي باشا األكؿ بف مح -48

 .(4)ق(1169س )تعمي بف تركي مف أمراء تكن
ر بف بكنو الشنقيطي    الجامع بيف التسييل كالخبل ة كالمانع مف الحشك كالخ ا ة لممختا -49

 .(5)(ق1230)ت
كىك شرح لمنظكمة  (6)مد بف حامد بف عمر السقاؼػالتكميل لخاتمة التسييل لعبد هللا بف مح -50

حجازؼ سنة ( كقد طبع ىذا الكتاب بم ر في مطبعة ق1355مد باكثير )تمد بف أحػمح
 ق.1350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.11/221انظر: عمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (1)
 (.8/169انظر: الزركمي، األعبلـ )ج (2)
 (.11/118انظر: عمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (3)
   (.7/215كحالة، معجـ المؤل يف )ج انظر: عمر (4)
 (.2/423انظر: إسماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج (5)
 (.7/81انظر: الزركمي، األعبلـ )ج (6)
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 : أىمية االستدراؾ في المغة العربية: خامساا 
  :مفيـو االستدراؾ ُلغةا    

حّت   اإلْدراُؾ: الُمحكُؽ. يقاؿ: مشيت" : (1)لبلستدراؾ عدة معاٍف منيا، قكؿ الجكىرؼ 
ْكُتوُ  . كتاداراؾا القكـُ، أؼ ت ...أاْدرا ْكُتُو. بمعن   بلحقكا، أؼ لحق آخرىـ كاستدركت ما فات كتادارا
لايـ  ". أكَّ

الداؿ كالراء كالكاؼ أ ل كاحد، كىك لحكؽ الشيء بالشيء  درؾ: " (2)كقكؿ ابف فارس  
. كيقاؿ: فرس درؾ الطريدة، إذا كانت ال ت كتو كك كلو إليو. يقاؿ أدركت الشيء أدركو إدراكا  

 .": لحق آخرىـ أكليـطريدة. كيقاؿ: أدرؾ اليبلـ كالجارية، إذا بميا. كتدارؾ القكـ

 ".كتدارؾ خطأ الرأؼ بال كاب كاستدركو. كاستدرؾ عميو قكلو: " (3)كقكؿ الزمخشرؼ 

ُقكا: " (4)كقكؿ ابف منظكر حا ارؾا القكـُ: تابلا ِفي التَّْنِزيِل:  :ؼأ ،كتادا     لاِحق آخُرىـ أاكلايـ. كا
   ِميعا ُككا ِفييا جا ارا تَّ  ِإذاا ادَّ  ". (5)حا

ِميِو : " (6)معجـ الكسيطكجاء في ال اُركو ِبِو كاعا ْيء تادا ْيء بالشَّ اُركو كاالشَّ استدرؾ ماا فااتا تادا
نُو لبسا     ".القاْكؿ أ مح خطأه أاك أكمل ناق و أاك أازااؿ عا

  اا اصطالحمفيـو االستدراؾ :    
لَّدا مف كبقكلو: " ا  عممي ا  تعري  (7)فقد عرفو الشريف الجرجاني ـٍ تكا  ...بلـ سابقرفع تكىُّ

ِبييا ِبااِلْسِتْثنااءِ كأف  ـ اْلُمتاقاّدـ دفعا شا لَّد مف اْلكابلا يتةح مف تعريف  ،"ااِلْسِتْدرااؾ: ُىكا دفع تكىـ يتاكا
الجرجاني أف االستدراؾ عبارة عف كىـ ينشأ عنو فيـ خاطئ، كلكنو لـ يحدد ىل ال يـ الخاطئ 

خطأ في ترتيب الكبلـ الحادث، أك مف خطأ مف السامع البلحق أـ المتحدث السابق، كىل ىك 
 حا ل مف ال يـ، أك مف خطأ نشأ في ق كر التعبير أك ِق ٍر فيو.

                                                 

 (.4/1582الجكىرؼ، ال حاح )ج (1)
 (.2/269ابف فارس، مقاييس المية )ج (2)
 (.1/285الزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج (3)
 (.10/419ابف منظكر، لساف العرب )ج (4)
 .]38األعراؼ: [ (5)
 (.1/281إبراىيـ م ط   كآخركف، المعجـ الكسيط )ج (6)
 (.115( كانظر: الك كؼ، الكميات )ص21الجرجاني، التعري ات )ص (7)
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كمف ىنا تبيف لنا أف االستدراؾ م يكمو أكسع مف االعتراض فالثاني جزء مف األكؿ، 
 فاالستدراؾ ال يحتمل الخطأ في الكبلـ فرلما كاف شيء فات المتكمـ، أما االعتراض فيك نقض

فاالعتراض يحمل معن  التةاد، أما االستدراؾ فأكسع  لكبلـ السابق كليس ىذا في االستدراؾ.
 مف التةاد، فيك أعـ مف االعتراض.

فاالستدراكات ىي إةافة أك زيادة إل  الحقيقة العممية المسبكؽ إلييا، لعدـ عمـ  ا  إذ
 الم نف بيا.

  :قيمة االستدراؾ العممية    
، كلطالما كانت االستدراكات ا  قيمة عممية في إثراء العمكـ عمكمال شؾ أف لبلستدراؾ 

 ا  أيةدافعة لتطكر العمـ ككةع الم ن ات، فطبيعة تمؾ الع كر كثرة الجدؿ كالمناظرات فييا ك 
كيرد خطأه، فما إذا نظرنا إل  تاريخ العمماء، فإننا نجد أف كل كاحد منيـ يسدد اآلخر كي كبو 

مف أّلف فقد : " ا  بلمو كاستدرؾ عميو، كقد قيل قديمكتعقب عم  كإال  ا  مف عالـ كتب م ن 
ف أساء فقد استقذؼ في حيف أ بحت كثير مف  .(1)"استيدؼ فإف أحسف فقد استشرؼ، كاا

لمنقاش سببا  لكةع كثير مف المؤل ات، كفي تراثنا العرلي ألف العمماء كثير  ا  ايا مكةكعالقة
  ابق منيا:مف الكتب التي استدرؾ البلحق عم  الس

  ؼ.في كتاب العيف، ألب  بكر الزليداستدراؾ اليمط الكاقع 

 ي.ؾ لما أغ مو الخميل البف المراغاالستدرا

 .االستدراؾ عم  الخميل ألب  تراب

 الباقكلي.لجامع العمـك  في الحجة، االستدراؾ عم  أب  عم 

 القكؿ المأنكس في االستدراؾ عم  القامكس، لزيف الديف المناكؼ. 

 ستدراكات ابف الخشاب عم  مقامات الحريرؼ ا

 استدراؾ الزليدؼ عم  سيبكيو في األبنية كالزيادات.

 ال شؾ أف تمؾ النقاشات المستدركة ليا أىمية كبيرة منيا :

 ت كيب خطأ إما في التعريف أك اال طبلح أك التقسيـ أك التمثيل. -1
 تكميل نقص. -2

                                                 

 (.1/61الراغب األ  ياني، محاةرات األدباء )ج (1)
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 تكسيع لم يكـ. -3
 تكةيح لرأؼ استيمق فيمو. -4
 التمثيل لتقريب الرأؼ. كثرة -5
 بياف مجمل. -6
 تخ يص عاـ أك تعميـ خاص. -7
 إطبلؽ مقيد أك تقيد مطمق. -8

   :       حو لكتاب التسييل يقكؿكقد حدد أبك حياف أنكاع االستدراكات التي كقف عمييا في شر 
 مف ىذا الشرح كتابا  غريب المثاؿ، قريب المناؿ، ىبت عميو الن حاتُ  –أييا الساسل  –فدكنؾ "

فييا العمماء، كيتطمبيا مف التأليف  فُ  نا يُ  التياليمانية، كاجتمعت فيو المعاني الثمانيُة، 
ال يماء: معدـك قد اخترع، كم ترؽ قد جمع، كناقص قد كمل، كمجمل قد ف ل، كمسيب قد 

 .(1)ىذب، كمخمط قد رتب، كمبيـ قد عيف، كخطأ قد بيف"

تراةات فتأتي الحتمالية كجكد آراء أخرػ مف االع ا  كبما أف االستدراكات أكسع م يكم
لُّؾا   :في كتابو العزيزقاؿ ف، هللا عز كجل حيحة، كىي سنة ككنية لحكمة أرادىا  اءا را لاْك شا كا
ة  كاالا يازااُلكفا ُمْختاِمِ يفا  عالا النَّاسا ُأمَّة  كااِحدا  .(2) لاجا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 (.1/11أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]118ىكد: [ (2)
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 -دراسة موازنة -الفصل األوؿ: شروح تسييل ابف مالؾ
 ترجمة شراح التسييل:   :ؿاألو المبحث
 : التعر ف بلبي حياف النحوي:أوالا 
 :اسمو ونسبو ولقبو -

اليرناطي  حياف بف يكسف بف عمي بف يكسف بف مدػمح أبك حياف الديف أثير ىك
ماـ  البارع العبلمة المحدث الحافع ماـاإلالجياني األندلسي الن زؼ  فريد ع ره كشيخ زمانو كاا

 . (1)األدب أىل كلساف العرب النحاة كحجة

 :مولده ػػػػػػػػ
 شير أكاخر في غرناطة كىي مدينة مسكرة مف حكاةر خارششمط في أبك حياف كلد

 .(2)كستماسة كخمسيف أرلع سنة شكاؿ

  :نشلتو وطمبو لمعمـػػػػػػػػ 
اف بيرناطة مق د العمماء كحاةرة العمـ كال كر كاألدب، فأقبل عم  طمب نشأ أبك حي

، كن ٍس طامحة إل  نيل العبل، كما ي ف ذلؾ مقتبل عمره بجد كنشاط بيمة عاليةالعمـ منذ 
اِء، كاأاْرغابُ " : بقكلو ما اُز ِلْمُ يا اِء، كاأاْنحا ُذ ِلْمُعماما يَّْزُت أاتَّْمما ماا ِزْلُت ِمْف لاُدْف ما ، كاُأنااِفُس  كا ـْ اِلِسِي ِفي ماجا

ـٍ، كاالا  ا ـٍ ِإلا  ِإما ا ، فابلا أاْنتاِقُل ِإالَّ ِمْف ِإما ـْ ، كاأاْتباُع فاِريقاُي ـْ ، كاأاْسُمُؾ طاِريقاُي ـْ اِسِسِي قَُّل ِإالَّ ِذْركاةا ِفي نا ا أاتاكا
ْبٍر أاْفناْيتُ  ْدِرؼ، كاحا ْعُت ِعْمماُو  ا ْدٍر أاْكدا ـْ  ا ـٍ. فاكا ـا،  عابلَّ ْلماا ـٍ أاْكثاْرُت ِبِو اإْلِ ا ما ِفي فاكااِسِدِه ِحْبِرؼ، كااِا

ـٍ  ـا كاعابلَّ ُو ااِلْسِتْعبلا  .(3)"أاطاْمُت ماعا

                                                 

( كال ػػػػػ دؼ، أعيػػػػاف الع ػػػػػر 5/175( كال ػػػػ دؼ، الػػػػػكافي بالكفيػػػػات )ج266ر: ال ػػػػػ دؼ، نكػػػػت اليميػػػػػاف )صانظػػػػ (1)
( كابػف قاةػي شػيبة، 251( كال يركزآبػادؼ، البميػة )ص147( كالعز بػف جماعػة، منتخػب نزىػة األلبػاء )ص5/325)ج

بف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىػرة ( كا4/302( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج289طبقات النحاة كالميكييف )ص
( كالمقػػرؼ، 1/462( كالسػػيكطي، حسػػف المحاةػػرة )ج285-1/280( كالسػػيكطي، بييػػة الكعػػاة )ج115-10/111)ج

( كابػػػػف العمػػػػاد الحنبمػػػػػي، شػػػػذرات الػػػػػذىب 2/287( كالػػػػػداكدؼ، طبقػػػػات الم سػػػػػريف )ج584-2/535ن ػػػػح الطيػػػػب )ج
( كعمػػػػػر كحالػػػػػة، معجػػػػػـ 7/152الزركمػػػػػي، األعػػػػػبلـ )ج( ك 289-2/288( كالشػػػػػككاني، البػػػػػدر الطػػػػػالع )ج6/145)ج

 (.2/1107( كحاجي خمي ة، كشف الظنكف )ج12/130المؤل يف )ج
كابػػف العمػػاد الحنبمػػي،  (9/277الكبػػرػ )ج طبقػػات الشػػافعيةالسػػبكي، ك ( 5/185انظػػر: ال ػػ دؼ، الػػكافي بالكفيػػات )ج (2)

 .(6/145شذرات الذىب )ج
 .(1/11يط )جالبحر المحأبوحٍاناألندلسً، (3)
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ة عم  شيكخ ع ره ، كعمماء بمده، كاجتيد أبك حياف في طمبو كتح يمو لمعمكـ المختم 
    :(1)ذا ما أكده ال  دؼيكخو عميو، كى، كذاع  يتو بيف أقرانو ، ككثر ثناء شحت  ظيرت نباىتو

قيد كا " كتب كا طمب كاح ل كا أِلانِّي لـ أره ِإالَّ يسمع  ؛ِمْنوُ  لـ أر ِفي أشياخي أاكثر اشتياال  كاجتيد كا
لـ أره عم  غير ذاِلؾ لـ يْكتب كا  ".أاك يْشتايل أاك يْكتب كا

كب كاف أثير الديف أبك حياف نسيج كحده في ثق" : (2)كقاؿ لساف الديف بف الخطيب
 ".الذىف، ك حة اإلدراؾ، كاالةطبلع بعمـ العرلية كالت سير كطريق الركاية

بطمب الحديث، كال قو، كالت سير، كالمية، كالنحك،  –رحمو هللا  –كقد عن  أبك حياف 
كرحل في سبيل ذلؾ، فقرأ القرآف بالركايات، كسمع الحديث بجزيرة األندلس، كببلد إفريقية، كببلد 

 .      (3) ل اإلجازات مف الشاـ، كالعراؽ، كغير ذلؾم ر، كالحجاز، كح

ككاف مف أسباب رحيمو عف غرناطة غير غاية طمب العمـ ىك أنو نشأ بينو كليف شيخو 
لماع في إفساد إجازة ابف اإلأسماه ) ا  أبك حياف كتابفألف  ،أحمد بف عمي الطباع شر كحزازة

بإحةاره كتنكيمو، فاخت  ، ثـ ركب البحر  ( فرفع ابف الطباع أمره إل  السمطاف، فأمرالطباع
 .(4)كلحق بالمشرؽ 

كقد أفاد أبك حياف مف رحبلتو الشيء الكثير؛ حيث تعددت شيكخو، كغزر عممو، مما 
كاف لو األثر الكبير في مسيرتو العممية، حت  حط رحالو بالقاىرة فذاع  يتو، كعمت مكانتو 

راعتو في إتقاف ليات أخرػ غير العرلية، كمنزلتو بيف الناس، كليس ىذا فحسب بل زادت ب
لحبش، كغيرىـ : كمساف الترؾ، كلساف ال رس، كلساف ا"كقد اطمعت عم  جممة األلسف يقكؿ:ف

 .   (5)في ليتيا، كنحكىا، كت ري يا، كاست دت منيا غراسب" ا  ك ن ت فييا كتب

 

      

                                                 

 .(5/175ال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج (1)
 .(2/580)ج ن ح الطيبالمقرؼ،  (2)
( كابػػف تيػػرؼ بػػردؼ، النجػػـك الزاىػػرة 4/72كالكتبػػي، فػػكات الكفيػػات )ج (5/175انظػػر: ال ػػ دؼ، الػػكافي بالكفيػػات )ج (3)

 .(10/112)ج
( كابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، شػػػذرات 1/281لكعػػػاة )ج( كالسػػػيكطي، بييػػػة ا2/288انظػػػر: الػػػداكدؼ، طبقػػػات الم سػػػريف )ج (4)

 .(6/146الذىب )ج
 (.230منيج السالؾ )صأبوحٍاناألندلسً،(5)
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  :صفاتو وأخالقوػػػػػػػػ 
و مستدير، مميح، ظاىر المكف  بالق ير، كجيكاف معتدؿ القامة، ليس بالطكيل، كال

بحمرة، كبير المحية، حسف العمة، طمق المساف، ف يح الكبلـ بمية أىل األندلس، جيكرؼ  ا  مشرل
 .(1)ال كت، مميح الحديث

حسف المقاء، جميل لو مف ال  ات ما يكشف عف رقة ن سو، كجماؿ أخبلقو، فمقد كاف 
كالتبلكة كالعبادة، ككاف  اف طيب الن س، كثير الخشكعكك عف االنقباض، ا  المؤانسة، بعيد

كمع ىذه ال  ات مع ن سو،  ا  طف تبلميذه كأ دقاسو، ككاف مقت د، ككاف يداعب كيبلا  متكاةع
ذا كقار كرزانة، ككاف رقيق الن س، يبكي إذا سمع القرآف الكريـ، كتؤثر فيو  ا  الرقيقة كاف مييب

عف  ا  عزلة ، كيحب االن راد بن سو بعيدك حياف يميل إل  الأشعار اليزؿ كالحماسة، كلقد كاف أب
 .     (2)الناس

  :مذىبو واعتقادهػػػػػػػػ 
، كلما قدـ م ر ع فيياكاف أبك حياف ظاىرؼ المذىب في األندلس لككنو المذىب الشاس

ىذا الشأف يقكؿ بالمذىب الظاىرؼ، كفي  ا  إلماـ الشافعي، إال أنو ظل متأثر اعتنق مذىب ا
، كتكل  إنو تمذىب لمشافعي رةي هللا عنو يرػ رأؼ الظاىرية، ثـ ككاف أكال  ":  (3)  دؼال

أف " (4)، كيذكر ابف حجر العسقبلنيتدريس الت سير بالقبة المن كرية كاإلقراء بالجامع األقمر"
 ا  عارف، كما أنو كاف ثبتا  قيما  "، كانتم  إل  الشافعيةا  بقاء كاف يقكؿ: إنو لـ يزؿ ظاىريأبا ال

حجة سالـ العقيدة مف البدع ال مس ية، كماؿ إل  محبة اإلماـ عمي رةي هللا عنو  ا  بالمية  دكق
ككاف يتأكؿ قكلو: ال يحبؾ إال مؤمف كال يبيةؾ إال منافق، ككاف كثير الخشكع عند قراءة 

مذىب  رجع عفمحاؿ أف يقكلو: "كاف أبك حياف يقكؿ:  (6)بلني، كينقل ابف حجر العسق(5)القرآف
 ".الظاىر مف عمق بذىنو

                                                 

( كالسػيكطي، بييػة الكعػاة 6/145( كابػف العمػاد الحنبمػي، شػذرات الػذىب )ج267انظر: ال  دؼ، نكت اليميػاف )ص (1)
 .(584-2/535( كالمقرؼ، ن ح الطيب )ج285-1/280)ج

 .(2/291( كالشككاني، البدر الطالع )ج584-2/535: المقرؼ، ن ح الطيب )جانظر (2)
 .(2/290( كانظر: كالشككاني، البدر الطالع )ج5/176ال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج (3)
 .(4/307ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (4)
  .307-306المرجع السابق، صانظر:  (5)
( كابػػػػػف العمػػػػػاد الحنبمػػػػػي، شػػػػػذرات الػػػػػذىب 1/281)ج بييػػػػػة الكعػػػػػاةر: السػػػػػيكطي، كانظػػػػػ 304المرجػػػػػع السػػػػػابق، ص (6)

 .(8/253)ج
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  :انتو العممية وثناة العمماة عميومكػػػػػػػػ 
 العظيمة، منزلتو عف ينبئ عظيما   ثناء العمماء   أبي حياف الكثير مفعم أثن  كقد
، كسعة عممو، كفةمو، كرجاحة عقمو، ك دؽ قكلو، كمدػ تأثيره بالحركة الرفيعة كمكانتو
نحكؼ ع ره " فيك :العالية المنزلة ىذه لنستبيف فيو، العمماء كاؿأق مف كسأعرض جانبا   العممية،

 .(1)"كليكيو كم سره كمحدثو كمقرسو كمؤرخو كأديبو

اإلماـ الحافع األستاذ شيخ العرلية كاألدب كالقراءات مع العدالة " : (2)قاؿ ابف الجزرؼ 
 ."كالثقة

اِفع الُم اّسر النَّْحِكّؼ الّمياِكّؼ فريد الدَّ ال" كىك مااـ اْلُم اّسريف حا اة ِفي ع ره كااِا يخ النُّحا شا ْىر كا
اراْت شرقا   احب الت انيف اْلماْشُيكراة الَِّتي سا  .(3)"كغرلا   ِفي كقتو كا ا

اِبط ألل اظيا " : (4)قاؿ ال  دؼ رر لما ياُقكلو عااِرؼ بالمية ةا ا ياْنُقمُو ُمحا ُىكا ثابت ِفيما
ا ا لـ يذكر ماعاو ِفي أقطار األاْرضكاأما النَّْحك كالت ريف فاُيكا ِإما ْنياا فييما لو  ـ الدُّ ليَّة كا غايره ِفي اْلعارا

ِديث كالشركط كااْلُ ُركع كتراجـ النَّاس كطبقاتيـ كتكاريخيـ كحكادثيـ د الطُّكل  ِفي التَّْ ِسير كاليا ال حا
ا يتم ظكف ِبوِ ُخُ ك    تاْقِييد أسماسيـ عم  ما  ".ا الميارلة كا

كمع براعتو الكاممة في العرلية لو يد طكل  في ال قو كاآلثار كالقراءات ":  (5)قاؿ الذىبيك 
 ".كالميات، كلو م ن ات في القراءات كالنحك كىك م خر أىل م ر في كقتنا في العمـ

قااؿا األسنكؼ  كا
افا ِإمااـ زاماانو ِفي عمـ النَّحْ " : (6) اِرف ا  ك ِإماامكا اءات بالقر  ا  ِفي المُّياة عا

اِعر كاْلحا  اِدؽ الميجة كثير اإلتقاف كاالستحةار مجيدا   ا  ِديث شا  ". ا

ِميع " : (7)كقاؿ الشككاني ت رد بذلؾ ِفي جا تبحر ِفي المُّياة كالعرلية كاالتَّْ ِسير كفااؽ األقراف كا
لـ يكف بع ره مف يماثمو ْنياا كا  ".أقطار الدُّ

 

                                                 

 .(1/280)ج بيية الكعاةالسيكطي،  (1)
 .(2/285)جغاية النياية الجزرؼ،  (2)
 .(3/67)ج طبقات الشافعيةابف قاةي شيبة،  (3)
 .(5/175ال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج (4)
 .(2/286)جغاية النياية الجزرؼ،  (5)
 .(6/65ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (6)
 .(2/288الشككاني، البدر الطالع )ج (7)
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  :شيوخوػػػػػػػػ 
ذل ُجّل وقته في في تحصيله من أجل ذلك ب ا  مجتهدفي طلب العلم و ا  كان أبو حيان جاد 

بميكا  حت  تمق  عمكـ المية كالحديث كالقراءات كالنحك عم  مجمكعة كبيرة مف العمماء كالشيكخ
 :فمف أشيرىـ، (1)ا  أرلعماسة كخمسيف شيخ

مد بف عمي بف يكسف الكتابي اإلشبيمي، أبك الحسف المعركؼ بابف الةاسع، بمغ ػعمي بف مح -1
مف  ية في النحك، كلو فيـ لكتاب سيبكيو كت رؼ لـ ُيسبق إليو، كلو مع مشكبلتو عجاسب،اليا

 .(2)(ىػ680ت)م ن اتو: شرح الجمل، كشرح كتاب سيبكيو، 
لعمكـ العرلية، ُيعاُد  ا  حافظ ا  الرحمف الخشني األبذؼ، كاف نحكي مد بف عبدػمد بف محػعمي بف مح -2

يْ  ع رهأىل  أعرؼ مف     .(3)ق(680)ت كالكاق يف عم  غكامةو وِبِكتااب ِسيباكا
 ا  نحكي فاةبل   ا  ال يرؼ المبمي المقرغ، كاف إمام أحمد بف يكسف بف عمي بف يكسف أبك جع ر -3

 .(4)ىػ(691)ت، ركػ عنو أبك حياف كتاب سيبكيو ا  ليكي
اف مد بف أبي ن ر، أبك عبد هللا، بياء الديف بف النحاس الشافعي، كػمد بف إبراىيـ بف محػمح -4

     .(5)ىػ(698)تشيخ العرلية كاألدب بالديار الم رية 
مد بف الزلير الثق ي اليرناطي، أحد نحاة األندلس كمحدثييا، ػإبراىيـ بف الزلير بف محأحمد بف  -5

 .(6)ق(708)تلو عدة ت انيف  ككاف عبلمة ع ره في الحديث كالقراءة،

 : تالميذه -
كتقدمكا في حياتو،  ، كذاع  يتيـ،بر ع رهتبلميذ أبي حياف، كأخذ عنو أكافقد كثر  

 : كمف أشيرىـ

 

                                                 

 .(12/130انظر: عمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (1)
 .(2/204)ج بيية الكعاةالسيكطي، انظر:  (2)
 (1/13)ج بيية الكعاةكالسيكطي،  (2/10ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (3)
 .(1/402)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك ( 5/280ال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج: انظر (4)
 .(2/199)ج بيية الكعاةالسيكطي، انظر:  (5)
 بييػة الكعػاةالسػيكطي، ك ( 6/16كابف العماد الحنبمػي، شػذرات الػذىب )ج (33-1/32)جغاية النياية انظر: الجزرؼ،  (6)

 .(292-1/291)ج



 35 

ف أـ قاسـ الحسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عمي المرادؼ النحكؼ الميكؼ، بدر الديف الشيير باب -1
في العرلية كالقراءات، مف مؤل اتو: شرح الم  ل، كشرح األل ية، كشرح  ا  المرادؼ، كاف إمام

 .(1)(ىػػػػ749ت)التسييل
 المعركؼ بالسميف العباس، أبك الديف شياب الحمبي، مدػمح يف عبد الداسـ بف كسفي بف أحمد -2

 .(2)(ىػػػػ756ت) القراءات كعمـ كالت سير النحك في ا  بارع ا  فقيي كاف الحمبي،
عف أبي حياف، كح ل منو عم  خميل بف أيبؾ بف عبد هللا ال  دؼ، أديب كمؤرخ، أخذ النحك  -3

 فيات، كأعياف الع ر كأعكاف الن ري و، مف مؤل اتو: الكافي بالك بمركياتو كشيكخو كت ان إجازة
 .(3)(ىػػػػ764ت)
ة نحكؼ مد بف عقيل القرشي الياشمي، قاةي القةاػعبد هللا بف عبد الرحمف بف عبد هللا بف مح -4

   .(4)ىػػػػ(769ت)في العرلية كالبياف  ا  الديار الم رية، كاف إمام
      ا  ماىر  ا  نحكي ا  مس الديف أبك عبد هللا، كاف عالمسيمي، شمد بف عيس  بف عبد هللا  السمػمح -5

      .(5)(ىػػػ770ت)
مد بف يكسف بف أحمد بف عبد الداسـ الحمبي، محب الديف المعركؼ بناظر الجيش           ػمح -6

  .(6)(ىػػػ778)ت

 :مؤلفاتو -
، كالمية كالنحك، لقد قدـ أبك حياف لممكتبة العرلية ت انيف كثيرة في أنكاع مف العمكـ 

 : (7)أبدؼ فييا تحقيقات جيدة، كفكاسد بديعة، كمف ت اني و حسب العمكـ
 التفسير :

ِظيـ -1  .اْلباْحر اْلُمِحيط ِفي تاْ ِسير اْلُقْرآف اْلعا
 .إتحاؼ األريب ِبماا ِفي اْلُقْرآف مف اْلياِريب -2

                                                 

 .(1/517)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك  (1/277)جة غاية النيايالجزرؼ، انظر:  (1)
 .(1/274)ج األعبلـالزركمي، ك ( 1/101( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج1/402)ج بيية الكعاةالسيكطي، انظر:  (2)
 .(1/243كالشككاني، البدر الطالع )ج (2/207ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (3)
 .(3/42ني، الدرر الكامنة )جابف حجر العسقبلانظر:  (4)
 .(2/223( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج1/205)ج بيية الكعاةالسيكطي، انظر:  (5)
 .(1/275)ج بيية الكعاةالسيكطي، انظر:  (6)
( 305-4/304( كابػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني، الػػػػدرر الكامنػػػػة )ج185-5/184انظػػػػر: ال ػػػػ دؼ، الػػػػكافي بالكفيػػػػات )ج (7)

 .(8/254)ج شذرات الذىبابف العماد الحنبمي، ك ( 1/282)ج اةبيية الكعالسيكطي، ك 
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 النير الماد مف البحر المحيط. -3
 :القراةات

ة ناافِ  -4   .عالنافع ِفي ِقرااءا
ة -5   .اْبف كثير اأْلاِثير ِفي ِقرااءا
ة أبي عاْمرك -6   .المكرد اْليمر ِفي ِقرااءا
ْكض الباسـ ِفي ِقرااءاة عااِ ـ -7  .الرَّ
ة اْبف عاامر -8  .المزف اليامر ِفي ِقرااءا
ْمزاة -9  .الرمزة ِفي ِقرااءاة حا
اسي -10 ة اْلكسا   .تقريب الناسي ِفي ِقرااءا
ة يا  -11 اياة اْلماْطُمكب ِفي ِقرااءا   .ْعُقكبغا
ة ياْعُقكب -12   .اْلماْطُمكب ِفي ِقرااءا
ميّ  -13 ِمّي ِفي ِقرااءاة زيد بف عا   .ق يدة النير اْلجا
اِلياة -14 اِنيد اْلُقْرآف اْلعا   .اْلحمال الحالية ِفي أاسا

 :الحديث

  .فيرست مسمكعاتي -15
ِديث -16   .ُجْزء ِفي الحا

 :الفقو وأصولو

ار اْلِمْنيااج -17   .اْلكاىَّاج ِفي اْخِت ا
ار المجمياأْلاْنكا  -18   .ار األجمي ِفي اْخِت ا
اياة اْبف رشد -19 اِسل ِنيا  .ماْسماؾ الرشد ِفي تاْجِريد مسا

 :المغة

اد كالظاء -20   .االرتةاء ِفي اْل رؽ بايف الةَّ
  .األبيات الكافية ِفي عمـ القافية -21
ْدرااؾ لمساف األتراؾ -22   .اإْلِ
  .زىك اْلممؾ ِفي ناْحك الّتْرؾ -23
 .ؾن حة اْلمسؾ ِفي سيرة الّترْ  -24
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اف الّتْرؾ -25 اؿ ِفي ِلسا  .اأْلاْفعا
اف اْل رس -26  .منطق الخرس ِفي ِلسا
  .نكافث السحر ِفي دماسث الّشْعر -27
  .الشذرة -28
باش -29 اف اْلحا   .رجز نكر اليبش ِفي ِلسا
اف اليخمكر -30  .المخبكر ِفي ِلسا

 النحو والصرؼ والبالغة :

ْيوٍ  -31  .اأْلاْس اار الممخص مف كتاب ال  ار شرحا  لكتاب ِسيباكا
ْيوٍ ال -32   .تَّْجِريد ألحكاـ ِسيباكا
  .التذييل كالتكميل ِفي شرح التسييل -33
 .كتاب التنخيل الممخص مف شرح التسييل -34
  ارتشاؼ الةرب مف لساف العرب. -35
 إعراب القرآف. -36
  .التَّْذِكراة -37
 .اْلُمْبدع ِفي الت ريف -38
 في شرح ابف ع  كر. المكفكر -39
 .التَّْقِريب -40
  .التدريب -41
اف -42 ْحسا  .كتاب غااياة اإْلِ
 .النكت الحساف -43
ذاا -44 ْسأالاة كا   .الشذا ِفي ما
اـ اْل اْ ل -45  .اْل اْ ل ِفي أاْحكا
 البدرية في عمـ العرلية.الممحة  -46
  .عقد الآللي -47
 .نكت األمالي -48
ْنياج السالؾ ِفي ال -49 ـ عم  أل ية اْبف ماالؾكتاب ما   .كابلا
ْعرااب -50 اياة اإلغراب ِفي عممي الت ريف كااإْلِ  .ِنيا
ة ا -51   .باياافف ِفي عممي البديع كااللتِّْبيااُخبلا ا
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 :كتب عامة

ـ بأركاف اإلِ  -52 ْعبلا ـاإْلِ   .ْسبلا
 .نثر الزىر كنظـ الزىر -53
كااب أسسمة الذَّىاِبيّ  -54   .قطر الحبي ِفي جا
  .تح ة الندس ِفي نحاة األندلس -55
 .مشيخة اْبف أبي ماْنُ كر -56
اب كتكاريخ ألىل اْلعاْ ر -57   .مجاني الي ر ِفي آدا
 عف ُنةار. النُّةار في المسألة -58
 نقبة الظمآف مف فكاسد أبي حياف. -59

 :وفاتو -
حافمة بالجد كالنشاط  ا  كات طكيمة امتدت قرابة تسعيف عامعاش أبك حياف سن 

مف التنقل كالترحاؿ في  ا  مب العمـ، كتدريسو كت ني و، مكثر كالتح يل، كالعطاء في سبيل ط
زلو خارج باب البحر في يـك السبت بعد البمداف، حت  انتي  بو المقاـ في القاىرة حيث تكفي بمن

ق(، كدفف 745الع ر الثامف كالعشريف مف شير   ر سنة خمس كأرلعيف كسبعماسة لميجرة )
  .(1)خارج باب الن ر بترلة ال كفية

  ل  دؼ بق يدة قاؿ فييا:كقد رثاه تمميذه  بلح الديف ا 

 

 

                                                 

( كالسػيكطي، حسػف 1/282( كالسػيكطي، بييػة الكعػاة )ج292انظر: ابف قاةي شيبة، طبقات النحػاة كالميػكييف )ص (1)
( 2/291( كالشػػػػككاني، البػػػػدر الطػػػػالع )ج8/254( كابػػػػف العمػػػػاد الحنبمػػػػي، شػػػػذرات الػػػػذىب )ج1/462المحاةػػػػرة )ج

 .(7/152، األعبلـ )جكالزركمي
 .(5/185ال  دؼ، الكافي بالكفيات )ج (2)

ػػػػػػػػػػػػػػػػاتا أثِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػ فِ الػػػػػػػػػػػػػػػػّديْ  رُ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػما   ػ را خ الػػػػػػػػػػػػػػػػكا يْ شا
 

   ارا با عْ تا اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  ؽُ ارِ الباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را عا تا اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽا را كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فْ ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباا  ـُ يْ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  فا زِ حا  ال ِّ

 
ػػػػػػػػػػػػػػلا  ارِ حا ْسػػػػػػػػػػػػػػاألا  ِفػػػػػػػػػػػػػػيْ  لا تاػػػػػػػػػػػػػػاعْ كا   ػػػػػػػػػػػػػػما   ػ را ا سا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحِ كْ نُ  ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ  ؾِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألا  اتُ حا ادِ  ا  ا يا
 

ػػػػػػػػػػػػػ ِفػػػػػػػػػػػػػيْ  وُ ْتػػػػػػػػػػػػػثا را   ػػػػػػػػػػػػػ  ْ ماػػػػػػػػػػػػػعا  عِ جا السا    ارا  ؼٍ رْ حا
ػػػػػػػػػػػػػػػػ    الَِّتػػػػػػػػػػػػػػػػيْ  عِ كْ مُ الػػػػػػػػػػػػػػػػدُ بِ  ؼْ دِ كْ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػ فُ يْ ياػػػػػػػػػػػػػػػػا عا

 
ػػػػػػػػػػػػ ؼْ كِ رْ ياػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػا ةا ػػػػػػػػػػػػ وُ ما ِبػػػػػػػػػػػػِو ما ػ را ثاػػػػػػػػػػػػ فْ ما

(2)  
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 : التعر ف بابف أـ قاسـ المرادي:اا ثاني
  اسمو ونسبو:ػػػػػػػػ 

مد بدر الديف المعركؼ بابف أـ قاسـ ػىك الحسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عمي أبك مح
 . (1)المرادؼ الم رؼ المكلد، المراكشي اآلس ي الميرلي، ال قيو البارع المالكي النحكؼ الميكؼ 

  :نشلتو وطمبو لمعمـ ػػػػػػػػ
ـٍ كفةل، شديد العناية بتنشسة أبناسو عم  ىاْدؼ اإلسبلـ كمكاـر  نشأ المرادؼ في بيت عم
األخبلؽ، كحب العمـ، أال كىك بيت جدتو أـ أبيو، ككانت امرأة كرعة تقية، كأنو لما استكػ 

، عاش ُمكبعكده، ك  زا عمماء كاألسمة في ع ره  بكبار ال عم  العمـ كالعمل مت بل   ا  اشتد، كلارا
أمثاؿ أبي حياف، فنيل مف معيف معارؼ ع ره حت  أ بح نابية مف نكابغ النحك، كشيف 

عم  ىذا  ا  ال ف إال أنو لـ تكف ثقافتو كق  بالتدكيف كالت نيف، كعم  الرغـ مف نبكغو في ىذا
عارؼ بال قو  مف العمكـ الساسدة في ع ره، فيك عالـ متقف لمعرلية، ا  ت مزيجال ف، بل كان

المالكي، نابغ في القراءات، مت نف فييا كمجيد، كلـ يكتف المرادؼ بالنحك كال قو المالكي بل نبغ 
رَّبا ساسر العمكـ حت  ا  جيدفيو مُ  ا  تينم ا  ماىر  ا  مـ األ كؿ، فكاف أ كليأيةا  في ع ، كىكذا تاشا

 .     (2)جمس لتدريس النحك كالقراءات بجامع م ر العتيق

  :صفاتو وأخالقو ػػػػػػػػ
اةع كالتك  كثير المركءة لمخير، ا  محب ا  كرع ا  تقي ا  متدين ا  كاف المرادؼ ذك خمق كبير  الح 

حسف الشماسل كثير المحاسف، عظيـ الكفاء،  ا  في الدنيا، متعبد ا  غير مزاحـ عم  المنا ب، زاىد
 رحب ال در.   كالسكينة، حسف العشرة،

                                                 

كالجػػػزرؼ، غايػػػة النيايػػػة ( 3/1532( كالػػػذىبي، معرفػػػة القػػػراء الكبػػػار )ج3/1314انظػػػر: الػػػذىبي، طبقػػػات القػػػراء )ج (1)  
( 1/517كالسػػػيكطي، بييػػػة الكعػػػاة )ج( 140-2/138الػػػدرر الكامنػػػة )جكابػػػف حجػػػر العسػػػقبلني،  (228-1/227)ج
( كالزركمػي، األعػبلـ 275-8/274( كابف العماد الحنبمي، شػذرات الػذىب )ج1/536سيكطي، حسف المحاةرة )جكال
 (.3/271( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج2/211)ج

كالجػػزرؼ، غايػػة ( 3/1532( كالػػذىبي، معرفػػة القػػراء الكبػػار )ج1315-3/1314انظػػر: الػػذىبي، طبقػػات القػػراء )ج (2)
( 1/517( كالسػػيكطي، بييػػة الكعػػاة )ج140-2/139الػػدرر الكامنػػة )جبػػف حجػػر العسػػقبلني، كا( 1/227النيايػػة )ج

( كعمػػػر كحالػػػة، 275-8/274شػػػذرات الػػػذىب )جكابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، ( 1/536كالسػػػيكطي، حسػػػف المحاةػػػرة )ج
 (.3/271معجـ المؤل يف )ج
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ِثيراة ِمْنيا  لو كرامات كا سمـ ِفي الّنكـ فاقااؿا لاوُ كا ماْيِو كا ياا حسف : "ا أانو رأػ النَِّبي  م  هللا عا
ِتيق بجكار اْلُم حف اِمع م ر اْلعا اف اْلِمْحرااب ِبجا    .(1)"اْجِمْس ان ع النَّاس بماكا

  مكانتو العممية وثناة العمماة عميو:ػػػػػػػػ 
؛ مف أجل ذلؾ؛ تمتع بثقافة عممية كاف المرادؼ ذا كعب عاٍؿ في العمـ كالح ع كالت نف

جممة مف األك اؼ تنبئ عف عظيـ فةمو، كعمك مرتبتو، كاستقامة بأثن  عميو العمماء فكبيرة 
 :  منيا و،قخبلأدينو، كطيب 

 .(2)"ال قيو النحكؼ الميكؼ الت ري ي البارع األكحد في فنكف مف العمـ" : قاؿ الذىبي بأنو

افا ِإماامكقيل عنو بأنو " ليَّة ا  كا  .(3)"ِفي اْلعارا

ليَّة " : بأنو (4)كأثن  عميو ابف حجر العسقبلني كالسيكطي ك نف  ...تاءاكالقر أتقف اْلعارا
 ."كت نف، كأجاد

 كاأل كؿعالـ مشارؾ في النحك كالت سير كال قو " بأنو كاف (5)كقاؿ عمر كحالة
 ".كالقراءات كالعركض

 شيوخو:ػػػػػػػػ 
 :(6)في ع ره، منيـ عمماءال تتممذ المرادؼ عم  يد كبار

كِفي -1 ِريَّا ال ُّ مَّد بف عبد هللا اليمارؼ الّتكنِسّي أاُبك زاكا  يحي  بف أبي بكر بف عبد هللا بف ُمحا
 . (7)ق(724ت)
 ق(.745تأبك حياف األندلسي) -2

                                                 

 (.2/139الدرر الكامنة )جابف حجر العسقبلني،  (1) 
 (.3/1532( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1314القراء )جالذىبي، طبقات  (2)
 .(2/139ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (3)
 .(1/517كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 2/140)ج المرجع السابق، (4)
 .(3/271عمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (5)
كالجػػػزرؼ، غايػػػة النيايػػػة ( 3/1532رفػػػة القػػػراء الكبػػػار )ج( كالػػػذىبي، مع3/1315انظػػػر: الػػػذىبي، طبقػػػات القػػػراء )ج (6) 

كابػػػػف العمػػػػاد ( 1/517كالسػػػػيكطي، بييػػػػة الكعػػػػاة )ج (2/139ابػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني، الػػػػدرر الكامنػػػػة )جك ( 1/227)ج
 .(8/274الحنبمي، شذرات الذىب )ج

 .(2/231كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 201-6/200ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج انظر: (7)
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             الدمشقي مد بف أحمد بف عبد المؤمف الشيخ شمس الديف بف المبافػمح -3
 .(1)ق(749ت)
مد بف عمي بف فتكح سراج الديف الدمنيكرؼ الم رؼ الشافعي العبلمة األكحد ػمح عمر بف -4

 .(2)ق(752ت) المقرغ ال قيو الم تي شيخ القراء
مَّد بف  -5 مَّد بف عبد هللا بف ِإْبرااِىيـ بف ُمحا عبد هللا اْبف  أبكبف ُيكُسف المكاسي الطنجي  إبراىيـُمحا

 .(3)ق(770ت) بطكطة

 :تالميذهػػػػػػػػ 
الشيخ اإلماـ مف تبلميذ المرادؼ سكػ  ا  أحد –التي كق ت عمييا  -التراجـ ـ تذكر كتب ل
تكفي  بارعا   ، نحكيا  ، أ كليا  ككاف فقييا   الحن ي جبلؿ بف أحمد المعركؼ بالتباني العبلمة

 .(4)ق(793بالقاىرة سنة )

 مؤلفاتو:ػػػػػػػػ 
في النحك كالمية ؤل ات نيرة ل  المكتبة العرلية مإ –رحمو هللا  –أةاؼ المرادؼ 

  :  (5)كالت سير كالقراءات كالتي تةئ بنكرىا عم  طبلب العمـ، كىي

 .إعراب القرآف -1
 .الجني الداني في حركؼ المعاني -2
 .باب كقف حمزة عم  اليمز -3
 ت سير القرآف في عشر مجمدات. -4
 .ا  الحق كىك ما نحف ب دد الحديث عنو، شرح تسييل ال كاسد كتكميل المقا د البف مالؾ -5
  .شرح الم  ل لمزمخشرؼ في النحك -6

                                                 

 .(2/231كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 201-6/200ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج انظر: (1)
 .(9/94كالسبكي، طبقات الشافعية الكبرػ )ج( 3/1533انظر: الذىبي، معرفة القراء الكبار )ج (2)
 .(5/227ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (3)
( كابػػف قطمكبيػػا، تػػاج التػػراجـ 6-5/3كابػػف تيػػرؼ بػػردؼ، المنيػػل ال ػػافي )ج (99-2/97)ج لسػػابق،انظػػر: المرجػػع ا (4) 

 (.  148)ص
كالجػػػزرؼ، غايػػػة ( 1533-3/1532( كالػػػذىبي، معرفػػػة القػػػراء الكبػػػار )ج3/1315انظػػػر: الػػػذىبي، طبقػػػات القػػػراء )ج (5) 

كالسػػػػػيكطي، بييػػػػػة الكعػػػػػاة ( 140-2/139كابػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني، الػػػػػدرر الكامنػػػػػة )ج (228-1/227النيايػػػػػة )ج
( 275-8/274( كابػػػػف العمػػػػاد الحنبمػػػػي، شػػػػذرات الػػػػذىب )ج1/536كالسػػػػيكطي، حسػػػػف المحاةػػػػرة )ج( 1/517)ج

 .(3/271( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج2/211كالزركمي، األعبلـ )ج
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  .شرح الشاطبية في القراءات -7
اذاة كالبسممة -8 وِ  ياممكقاؿ السيكطي إنو  كراس، كىي شرح ااِلْسِتعا طِّ  .ِبخا
  .شرح الجزكلية -9
 .شرح الكافية الشافية -10
  .شرح ال  كؿ اِلْبِف معط -11
 .شرح الحاجبية النحكية -12

 وفاتو:ػػػػػػػػ 
ْبعماسة -هللا  رحمو –المرادؼ  تكفي سا ، كدفف ياْكـ عيد اْل طر سنة تسع كاأاْرلاعيف كا

  .(1)م رفي  بسرياقكسبالخانقاه النا رية 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

كالجػػػزرؼ، غايػػػة النيايػػػة ( 3/1532( كالػػػذىبي، معرفػػػة القػػػراء الكبػػػار )ج3/1315انظػػػر: الػػػذىبي، طبقػػػات القػػػراء )ج (1)
كالسػيكطي، حسػف ( 1/517كالسػيكطي، بييػة الكعػاة )ج( 2/140الػدرر الكامنػة )جكابف حجر العسقبلني، ( 1/228)ج

 .(3/271كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج (8/275( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج1/536المحاةرة )ج
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 : التعر ف بابف ىشاـ:اا ثالث
 اسمو ونسبو:  ػػػػػػػػ

 مد عبد هللا بف يكسف بف أحمد بف عبد هللا بف ىشاـ األن ارؼ ػجماؿ الّديف أبك مح
  .(1)ة  ؼ شير النحك  ،ا  ي مذىبالحنبم ،أ  كمنش ا  ؼ مكلدنسب ا، الم ر 

 مولده: ػػػػػػػػ
 في ذؼ القعدة سنة ثماف كسبعماسةات ق العمماء ممف ترجـ البف ىشاـ أف مكلده كاف 

 .(2)لميجرة

 صفاتو وأخالقو:  ػػػػػػػػ
، اشتير بالكرع، كال بلح، كسعة االطبلع، كجكدة التأليف فاةبل   ا  إمام كاف ابف ىشاـ

، كال سيما أشيرىاا فككاف بارع   فقد فاؽ أقرانو، كأعي  مف أت  بعده، فيك العرلية  ي عدة عمـك
كتخرج بو جماعة مف أىل م ر كغيرىـ، كقد ت در لن ع الطالبيف، ، فارسيا كمالؾ زمامياُيعُد 

كتحقيقاتو  فان رد ب اسدتو ال اسدة العظيمة، كذلؾ مف خبلؿ مباحثو الدقيقة، كاستدراكاتو العجيبة،
يريد، كمع ذلؾ كاف  البارعة، كاطبلعو الداسب المستمر، كقدرتو عم  ت ريف الكبلـ حسبما

  .   (3)، دمث الُخُمق، شديد الش قة، رقيق القمبا  متكاةعا  بار 

 

 

 

                                                 

  ( كابف 3/93( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج4/248ممكؾ )جالمقريزؼ، السمكؾ لمعرفة دكؿ ال انظر: (1) 
كالسيكطي، بيية الكعاة ( 7/131)ج ( كابف تيرؼ بردؼ، المنيل ال افي10/336تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج

( كالشككاني، 8/329( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج1/536( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج2/68)ج
سماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج4/147( كالزركمي، األعبلـ )ج1/400در الطالع )جالب ( كعمر 1/465( كاا

 (.  6/163كحالة، معجـ المؤل يف )ج
كابف ( 3/93كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج( 4/248)ج السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ انظر: المقريزؼ، (2) 

( كالسيكطي، حسف المحاةرة 2/68كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 7/132)ج المنيل ال افيتيرؼ بردؼ، 
كالزركمي،  (1/400( كالشككاني، البدر الطالع )ج8/329( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج1/536)ج

سماعيل البيدادؼ، ( 4/147األعبلـ )ج  .  (6/163كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج( 1/465)ج ىدية العارفيفكاا
 .(10/336( كابف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج94-3/93ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج نظر:ا (3) 
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 مكانتو العممية وثناة العمماة عميو:  ػػػػػػػػ
قد طارت شيرتو إل  عالية بيف عمماء ع ره، ك  عممية لقد تمتع ابف ىشاـ بمكانة 

في ثناء  ا  قدمو في النحك، كىذا ما بدػ كاةحأق   الببلد؛ فتميز ب ةمو، كعمك كعبو، كرسكخ 
    ، كمف ذلؾ قكليـ: العمماء عميو

كت ّدر لن ع  ... كأتقف العرلية، ف اؽ األقراف، بل الشيكخ: " (1)قاؿ ابف حجر العسقبلني
مباحث الدقيقة، كاالستدراكات العجيبة، كالتحقيق البالغ، الطالبيف، كان رد بال كاسد اليريبة كال

 ".كاالطبلع الم رط

كما زلنا كنحف بالميرب نسمع أنو ظير بم ر عالـ بالعرلية يقاؿ ":  (2)قاؿ ابف خمدكف 
 ".سيبكيولو ابف ىشاـ، أنح  مف 

، ال سيما العرلية فإنو كاف فعد يف ا  ككاف بارع":  (3)تيرؼ بردؼقاؿ ابف  ارسيا ة عمـك
 ."كمالؾ زماميا

كأتقف العرلية حت   ار فارس ميدانيا، كالمقدـ في السبق عم  أقرانو، ككذلؾ يقكؿ: "
في ال قو كاأل كؿ. كأما العرلية فكاف ىك المشار إليو فييا في زمانو، كالمعكؿ عم   لرع أيةا  ك 

 .(4)"كبلمو

ده كبلـ مف تقدمو مف ت اني و في غاية الجكدة، كذكقو في العرلية كر : "ك ا  أيةكقاؿ 
 .(5)"النحاة في الطبقة العميا مف الحسف كالقكة

كت رد بيذا  ...يرتقف العرلية ف اؽ األقراف كلـ يبق لو نظكأ: " (6)كقاؿ ابف العماد الحنبمي
اشتير  يتو في األقطار لـ يكف لييره ك  ما ك ار لو مف الممكة فيو كأحاط بدقاسقو كحقاسقو ال ف

 ". الب الديارغ كطارت م ن اتو في

                                                 

 .(94-3/93ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (1)
   كابف (1/536( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج2/69السيكطي، بيية الكعاة )جكانظر:  94ص المرجع السابق، (2)

 .(4/147( كالزركمي، األعبلـ )ج1/402( كالشككاني، البدر الطالع )ج8/330رات الذىب )جالعماد الحنبمي، شذ
 (.10/336)ج ابف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة (3)
 (.7/132)ج المنيل ال افيابف تيرؼ بردؼ،  (4)
 .132المرجع السابق، ص (5)
 .(1/400الشككاني، البدر الطالع )ج (6)
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 المعاني كالبياف كالعركض كال قو مشارؾ في نحكؼ ":  بأنو (1)كأشار عمر رةا كحالة
 ".كغيرىا

 : (2 شيوخو ػػػػػػػػ
 حمقات العمـ في القاىرة كتتممذ عم  شيكخيا، كمنيـ:  عم ابف ىشاـ  ت قولقد  

 .(3)(ق731ت)تاج الديف عمر بف عمي بف سالـ المخمي بف ال اكياني المالكي  -1
 النحكؼ المقرغ        الشيخ اإلماـ شياب الديف عبد المطيف بف عبد العزيز بف المرحل الحراني -2

 .(4)(ق744ت)
 (.ق745ت)أبك حياف النحكؼ  -3
 .(5) (ق746ت)تاج الديف أبك الحسف عمي بف عبد هللا األردبيمي التبريزؼ الشافعي  -4
 . (6)ق(747السراج )تمد بف ػشمس الديف مح -5

 : تالميذه ػػػػػػػػ
لقد ت در ابف ىشاـ لمعمـ منذ  يره؛ لذلؾ كاف مق د طمبة العمـ في حياتو الذيف  

 ق دكه مف كل حدب ك كب، كمف ىؤالء التبلميذ:

عبد الرحمف بف عمر بف عبد الرحمف بف حسف المخمي الم رؼ الحمكؼ المعركؼ بالقبابي               -1
 .(7)ق(738ت)
 . (8)(ق787ت)ف باديس أبك عمي حسف بف أبي القاسـ ب -2

 
                                                 

 .(6/163يف )جعمر كحالة، معجـ المؤل  (1)
كالسيكطي،  (7/132)ج المنيل ال افيكابف تيرؼ بردؼ، ( 3/93ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج انظر: (2)

  (8/329( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج2/68كالسيكطي، بيية الكعاة )ج (1/536حسف المحاةرة )ج
 .(1/401كالشككاني، البدر الطالع )ج

( كابف العماد 3/93( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج18/335كثير، البداية كالنياية )ج ابفانظر:  (3) 
 .(8/169الحنبمي، شذرات الذىب )ج

( كابف العماد الحنبمي، 2/68( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج3/93ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (4) 
 .(8/329شذرات الذىب )ج

 .(2/171سيكطي، بيية الكعاة )جالانظر:  (5)
 .235انظر: المرجع السابق، ص (6)
 (.114-4/113السخاكؼ، الةكء البلمع )جانظر:  (7)
 (.376انظر: ابف قن ذ، الكفيات )ص (8)
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 .  (1)ق(790ت)مد بف عبد الرحيـ األميكطي ػالشيخ جماؿ الديف إبراىيـ بف مح -3
 .(2)ق(799ت)مد بف عبد هللا بف يكسف بف ىشاـ ػابنو ُمحب الديف مح -4

 :مؤلفاتو ػػػػػػػػ
  تخر بو العمماء بعده، فكاف منيبل  تتين  بو األجياؿ، كت ا  زاخر  ا  لقد ترؾ ابف ىشاـ تراث

 : (3)ما يمي -رحمو هللا تعال  –لطبلب العرلية، كمف أىـ تآلي و  ا  عذب

 اإلعراب. عف قكاعد اإلعراب

 الؾ.م ابف أل ية  ِإلالمسالؾ  أكةح

 ك.النحيل كالتكميل ِفي ذيالتلكتاب  كالت  يلل يالتح 

 .األل يةيح عم  ةك الت

 التيجاف.

 ك.النحي الشرطية فمف ب المتعمقةالمباحث المرةية 

 .كالنحِفي  ةالس ريل المساس

 قكاعد الكبرػ.ال

 القكاعد ال يرػ.

اؼ.ْمِخيص االنت اؼ مف تاْ ِسير التا   كاشَّ

ِيير ِفي النَّْحك.ال امع ال َّ  جا

 ي النَّْحك.جمل ف

ة  ْكةا ليَّة. األدبيةالرَّ كااِىد ُعُمكـ اْلعارا  ِفي شا

                                                 
 .(1/427السيكطي، بيية الكعاة )جانظر: (1) 
( كابف العماد الحنبمي، 1/148جكالسيكطي، بيية الكعاة )( 1/540إنباء اليمر )جابف حجر العسقبلني، انظر:  (2)

 .(8/616شذرات الذىب )ج
( كابف تيرؼ 10/336كابف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج( 3/94ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج انظر: (3) 

( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب 2/69الكعاة )ج ( كالسيكطي، بيية7/132بردؼ، المنيل ال افي )ج
سماعيل البيدادؼ، ىدية 4/147)ج ( كالزركمي، األعبلـ1/401الشككاني، البدر الطالع )ج( ك 8/320)ج ( كاا

 (.  164-6/163( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج1/465العارفيف )ج
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يِ  اِمع ال َّ  ُ ُركع.ر لمشيباني ِفي اليشرح الجا

كا    .ي النَّْحكِبيراة لمزجاجي فكا اِىد الجمل الشرح شا

 ة.شرح ق يدة البرد

 منح.شكارد الممح كمكرد ال

 ي عمـ الت ريف.ك اية التعريف ف

 .لشكاىده شرحكذلؾ ك  عميو حاشيةك بيب عف كتب األعاريب المميني 

  .رفع الخ ا ة عف قراء الخبل ة

 .عمدة الطالب في تحقيق ت ريف ابف الحاجب

 في النحك. لشرح التسيي

 .شرح الشكاىد الكبرػ كالّ يرػ 

  .الجامع الكبير

 . شرح الّممحة ألبي حّياف

 .شرح بانت سعاد

 في النحك. التذكرة

 .حكاش عم  األل ية كالتسييل

  .رحوكششذكر الذَّىاب 

  .رحوشقطر الندؼ كلل ال دػ ك 

  .تاْعِميق عم  أل ية بف ماالؾ

 .نزىة الطرؼ في عمـ ال رؼ

 .ىافمكقد األذ

 .األلياز النحكية
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 وفاتو: ػػػػػػػػ
ليمة الجمعة الخامس مف ذؼ القعدة سنة إحدػ كستيف  -رحمو هللا  –ابف ىشاـ  تكفي 
 .(1)، كدفف بعد  بلة الجمعة بمقابر ال كفّية خارج باب الن ر مف القاىرةمف اليجرة كسبعماسة

 كرثاه ابف نباتة بقكلو: 

 كرثاه ابف ال احب بدر الديف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( كابف تيرؼ 3/95كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج( 4/248)ج السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾالمقريزؼ،  انظر: (1)
كالسيكطي، حسف المحاةرة ( 7/132)ج ( كابف تيرؼ بردؼ، المنيل ال افي10/336لنجـك الزاىرة )جبردؼ، ا

كالشككاني، البدر  (8/331( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج2/69كالسيكطي، بيية الكعاة )ج (1/536)ج
 .(6/163( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج4/147( كالزركمي، األعبلـ )ج1/402الطالع )ج

 .(1/402كالشككاني، البدر الطالع )جكانظر: ( 3/94ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (2)
 .(95-3/94ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (3)

ػػػػػػ ػػػػػػاـٍ    اْبػػػػػػفا قا سا ػػػػػػةٍ  كرُ ػ ُنػػػػػػرا ي الثَّػػػػػػِفػػػػػػ ِىشا   راْحما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػغا  لا ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  اهُ كا ْثػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ما ماػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  رُّ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػتا       اـِ ما
ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػْدحِ  ةٍ يرا ِسػػػػػػػػػ فْ ؼ لاػػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػػكِ رْ أا سا    ا  دُمْسػػػػػػػػػػنا  اْلما

 
ػػػػػػػػػػػا زِ   ػػػػػػػػػػػاـِ  اْبػػػػػػػػػػػفِ  ةا را يْ ؼ ِسػػػػػػػػػػػكِ رْ أا  تُ ْلػػػػػػػػػػػفاما    (2)ِىشا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػجا  أْ نَّػػػػػػػػػػػػػػػيا تا     يِنػػػػػػػػػػػػػػػنَّ إِ  دِ ْمػػػػػػػػػػػػػػػالخُ بِ  فِ يْ الػػػػػػػػػػػػػػػدِّ  اؿا ما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْ تِ  يِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ عا  ؾا دِ ْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا لِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كا  ة  حا      اؿُ كا
ػػػػػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػ تا ْبػػػػػػػػػػػػػػغِ  كسٍ رُ دُ فاما ػػػػػػػػػػػػػػا طا ْنيا     كة  بلا عا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  لِ الا كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو جا  تا ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  افٍ ما      (3)اؿُ ما
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 : التعر ف بابف عقيل:اا رابع
 اسمو ونسبو:  ػػػػػػػػ

مَّد بف مُ بياء الّديف عبد هللا بف عبد الرَّْحماف بف عبد هللا بف ىك  مَّد بف عقيل ُمحا حا
اِشِمي اْلعقيِميّ القرِشي ال اِفِعيعقيل بف أبي طالب  مف نسل يا  اليمذاني األاْ ل، اْلمْ ِرّؼ، الشَّ

اة  .(1)إماـ النحاة في ع ره قااِةي اْلُقةا

 مولده:  ػػػػػػػػ
عف  (2)اختمف المترجمكف في تحديد سنة كالدة ابف عقيل، فقد نقل ابف حجر العسقبلني

 (3)الديف الزركشي أنو كلد سنة أرلع كتسعيف كستماسة لميجرة، كقد ذىب الذىبي الشيخ بدر
كلد ياْكـ عف ابف حجر العسقبلني كال  دؼ: أنو  (6)كنقل السيكطي (5)كابف الجزرؼ  (4)األتابكي

ِتْسعيف كِستِماساةالُجُمعاة تااِسع ال (7)العسقبلني لميجرة، غير أف ابف حجر محـر سنة ثامااف كا
ذكر 

ْبعِماسة أنو كلد سنة  ليو ذىب الشككانيسا  . (9)عماد الحنبمي، كابف (8)لميجرة، كاا

 نشلتو وطمبو لمعمـ:  ػػػػػػػػ
إل  القاىرة حت  نشأ كترعرع فييا، كحرص عم  طمب  –رحمو هللا  –قدـ ابف عقيل 

العرلية كالبياف  في عمكـ ا  مت قي ا  مت نن ا  بارع ا   ا  شديدا  إل  أف مير ك ار إمامعمكـ المية حر 
كاأل كؿ كال قو كالقراءات كالت سير، كقد تقمد منا ب عدة منيا: أنو تكل  التدريس بالقطبية 

بعد شيخو أبي حياف، كقد تكل  كالخشابية كالجامع النا رؼ بالقمعة، كالت سير بالجامع الطكلكني 
ك كلرع فيو حت  كاف مف كالـز أبا حياف كقرأ عميو النح قةاء القةاة بالديار الم رية، ا  أية

                                                 

كالجزرؼ، غاية النياية ( 3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1317انظر: الذىبي، طبقات القراء )ج (1) 
كالسيكطي،  (2/47كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 44-3/42بف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جكا( 1/428)ج

( 1/386كالشككاني، البدر الطالع )ج (11/101بردؼ، النجـك الزاىرة )ج كابف تيرؼ  (1/537حسف المحاةرة )ج
 .(4/96( كالزركمي، األعبلـ )ج8/368كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج

 (.3/42ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج: انظر (2)
 .(3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1317الذىبي، طبقات القراء )جانظر:  (3)
 .(11/100ابف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )جانظر:  (4)
 .(1/428الجزرؼ، غاية النياية )جانظر:  (5)
 .(2/47السيكطي، بيية الكعاة )جانظر:  (6)
 .(3/42ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (7)
 .(1/386الشككاني، البدر الطالع )جانظر:  (8)
 .(8/368ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )جانظر:  (9)
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حت أديـ السماء ما تحت  قاؿ فيو: " (1)أجل تبلمذتو كحت   ار يشيد لو بالميارة في العرلية
 .     (2)"أنح  مف ابف عقيل

 صفاتو وأخالقو:  ػػػػػػػػ 
رُّفااتكاف ابف عقيل  اِليَّة، حاد الخمق، جكادا   في الُشسكف  ماْحُمكد التَّ ا د ، الا يتارا مييبا   الما دَّ

، ، كثير العطاء لتبلميذه، في لسانو لثيةكريما  في مجمسو مف المتردديف إليو،  الا ياْخُمكك  ِإلا  أحد
افا قكؼ النَّ س ينتبو عم  أاْرلااب الدكلة كىـ يخةعكف لاُو  ككاف يتمتع بالذكاء كال يـ كال طنة، كا كا

ِميِو  كعنده حشمة بالية كنويتعاني التأنق اْلبااِلغ ِفي ممبسو كمأكمو كمس ككاف كيعظمكنو ماات كاعا كا
ْيء راحماو هللا افا الا يبقي عم  شا كا ديف كا
(3) . 

 مكانتو العممية وثناة العمماة عميو:  ػػػػػػػػ
كاشتير اسمو كعبل ذكره  فاؽ عمماء ع رهحت  ياتو العممية لقد برع ابف عقيل في ح

عدىا، فأخذ العمماء يثنكف عميو كل الثناء حت  بمغ في العمـ المكانة السامية كالياية التي ال ب
 كيعظمكنو كل التعظيـ، فمف ذلؾ:

ىك القاةي اإلماـ األكحد ال در العبلمة بياء الديف فريد دىره، مقدـ " : (4)قاؿ الذىبي
 ".ره كم رهالعمماء كاألفاةل بالديار الم رية في ع 

 .  (5)"عمكـ كال ةاسلأنو: "بقي طرفة في كقتو يشار إليو في ال ا  كقاؿ عنو أية  

أتقف العمكـ كان رد بالرساسة كلرع في العرلية كال قو كالت سير : " أنو (6)كقاؿ ابف الجزرؼ 
 ."كاأل كليف

                                                 

( كالجزرؼ، 1535-3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج1318-3/1317انظر: الذىبي، طبقات القراء )ج (1) 
( 2/47( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج3/42كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج( 1/428ياية )جغاية الن

( كالشككاني، البدر الطالع 11/100( كابف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج1/537كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج
 .(4/96كالزركمي، األعبلـ )ج (8/367كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج (1/386)ج

 .(3/42ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (2)
كابف حجر العسقبلني، الدرر  (3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1317الذىبي، طبقات القراء )جانظر:  (3) 

( كالشككاني، 1/537( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج2/47كالسيكطي، بيية الكعاة )ج( 44-3/43الكامنة )ج
 .(4/96( كالزركمي، األعبلـ )ج387-1/386الطالع )جالبدر 

 (.3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج1318-3/1317الذىبي، طبقات القراء )ج (4)
 (.3/1535( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1318الذىبي، طبقات القراء )ج (5)
 .(1/428الجزرؼ، غاية النياية )ج (6)
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قااؿا األسنكؼ ك 
افا ِإماام" و :باقااتطِفي  (1) كا يتاكامَّـ ِفي الِ ْقو  ا  كا ليَّة كالمعاني كاالبايااف كا ِفي العارا

ما  كااألُ   ".حسنا   ُ كؿ كبلا

 شيوخو:  ػػػػػػػػ
 :(2)الـز ابف عقيل جماعة مف أكابر عمماء ع ره، منيـ

الـ بف مكي اْلمْ ِرّؼ  -1 مّي بف سا اِلق بف عا مَّد بف أاْحمد بف عبد اْلخا ْيخ تاِقّي الّديف ُمحا المعركؼ الشَّ
كااياة كاإلسنادب اِمل راية الرِّ اِسغ شيخ المقرسيف حا   .(3)ق(725ت) اْبف ال َّ
ْيخ -2 اِفِعيعا  الشَّ ِقيو الشَّ مّي بف ِإْسمااِعيل بف ُيكُسف القكنكؼ اْل ا ء الّديف عا  .(4)ق(727ت)بلا
    زيف الّديف عمر بف أبي الحـز بف عبد الرحمف بف يكنس، المعركؼ بابف الكّتاني شيخ الشافعية -3

 .(5)ق(738)ت
 .(6)ق(739ت) مد بف عبد الرحمف بف عمر قاةي القةاة جبلؿ الديف القزكينيػمح -4
 .ق(745ت)أبك حياف النحكؼ  -5

  تالميذه:ػػػػػػػػ 
 : (7)لقد تتممذ عم  ابف عقيل عدد مف التبلميذ، منيـ

 .(8)ق(805)تالشافعي البمقيني الكناني سراج الّديف عمر بف رسبلف بف ن ير بف  الح -1
 زرعة أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف اإلماـ الحافع ال قيو يكلّي الديف أب -2

 .(9)ق(826)تلم نف قاةي القةاة ا
                                                 

( كالشككاني، البدر الطالع 2/47( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج3/44ني، الدرر الكامنة )جابف حجر العسقبل (1) 
 .(1/386)ج

كالسيكطي، بيية الكعاة ( 3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج3/1317الذىبي، طبقات القراء )جانظر:  (2) 
 .(1/537( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج2/47)ج

 .(49-5/48سقبلني، الدرر الكامنة )جابف حجر العانظر:  (3)
 .(33-4/29كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج( 18/319ابف كثير، البداية كالنياية )جانظر:  (4)
 .(206-8/205حنبمي، شذرات الذىب )ج( كابف العماد ال426-1/425السيكطي، حسف المحاةرة )جانظر:  (5)
 .(160-9/158رػ )جالسبكي، طبقات الشافعية الكبانظر:  (6)
 .(2/48السيكطي، بيية الكعاة )جانظر:  (7)
كابف العماد الحنبمي، ( 89-6/85( كالسخاكؼ، الةكء البلمع )ج2/245ابف حجر العسقبلني، إنباء اليمر )جانظر:  (8) 

 .(9/80شذرات الذىب )ج
كالشككاني، ( 3/311نباء اليمر )جكابف حجر العسقبلني، إ (82-4/80ابف قاةي شيبة، طبقات الشافعية )جانظر:  (9)

 .(74-1/72البدر الطالع )ج
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 سبطو جبلؿ الديف. -3
 الجماؿ بف ظييرة. -4

 مؤلفاتو :ػػػػػػػػ 
 :(1)لقد ترؾ ابف عقيل عدة ت انيف، منيا

  .شرح أل ية ابف مالؾ -1
  .المساعد عم  تسييل ال كاسد -2
  .مد بف إدريسػالجامع الن يس عم  مذىب اإلماـ مح -3
 .اإلمبلء الكجيز عم  الكتاب العزيز -4
   ر مف المخت ر البف الحاجب.المقت -5

 وفاتو:ػػػػػػػػ 
اء ثااِلث عشر رليع األكؿ سنة تسع ِبال -رحمو هللا  –تكف  ابف عقيل كا  قااِىراِة لاْيماة اأْلاْرلاعا

دفف ْبعماسة، كا سا ِستِّيفا كا اِفِعيِبال بالقرافة كا قرِب مف اإِلمااـ الشَّ
(2). 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

كابف حجر ( 1535-3/1534( كالذىبي، معرفة القراء الكبار )ج1318-3/1317الذىبي، طبقات القراء )جانظر:  (1) 
( كالسيكطي، حسف المحاةرة 2/48كالسيكطي، بيية الكعاة )ج (44-3/43العسقبلني، الدرر الكامنة )ج

( 8/367كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج( 11/101بف تيرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج( كا1/537)ج
 . (4/96( كالزركمي، األعبلـ )ج1/386كالشككاني، البدر الطالع )ج

( كالسػػػػيكطي، حسػػػػف 2/48( كالسػػػػيكطي، بييػػػػة الكعػػػػاة )ج3/45ابػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني، الػػػػدرر الكامنػػػػة )جانظػػػػر:  (2)
( كابػػػػػف العمػػػػػاد الحنبمػػػػػي، شػػػػػذرات الػػػػػذىب 11/100بػػػػػف تيػػػػػرؼ بػػػػػردؼ، النجػػػػػـك الزاىػػػػػرة )جكا 1/537المحاةػػػػػرة )ج

 .(4/96( كالزركمي، األعبلـ )ج1/387( كالشككاني، البدر الطالع )ج8/369)ج
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 : التعر ف بالسمسيمي:اا خامس
  اسمو ونسبو:ػػػ ػػػػػ

اِفِعي اإلماـ العالـ د بف عيس  السمسيمي شمس الّديف أمػمح ُبك عبد هللا الم رؼ الشَّ
 .(1)الم تي النَّْحِكّؼ ال رفي الناظـ ال قيو

  نشلتو وطمبو لمعمـ:ػػػػػػػػ 
في  يبدك أنو سع فلـ تذكر كتب التراجـ أؼ شيء عف نشأة السمسيمي، كأما طمبو لمعمـ 

مف عمماء العرلية مما جعمو يت در التدريس كاإلفتاء في  ا  ذ  يره حت  أ بح عالمطمبو من
جامع دمشق ككذلؾ في الخانقاة الشيابية، كىذا مما يدؿ عم  مكانة السمسيمي العممية، كأنو أىل 

مف العمكـ كقاـ  ا  تاء كالتدريس، كما أنو أجاد كثير لتمؾ ال دارة، كلما تحممو مف معاٍف كاإلف
 .      (2)سيا فح ع التنبيو كاألل ية، فكاف منارة لطبلب العمـ في ع رهبتدري

  صفاتو وأخالقو:ػػػػػػػػ 
ة  فاةبل   ا   الح لقد كاف السمسيمي رجبل   حسف  ة ياـ ك دق بلة ك مف كثير الِعباادا

ليو إكرفقاسو كالطمبة يترددكف  وأ حابكاف ال قياء مف االبتسامة في مبلقاة طبلب العمـ حت  
ب ال يير كل سبت ال يترؾ ذلؾ مقابر البال داسـ الزيارة عذبا  بكنو كينشرحكف لحديثو ككاف كيح
 .(3)كال  ي ا   ء  شتا

  مكانتو العممية وثناة العمماة عميو:ػػػػػػػػ 
، تدلنا عم  جبللة قدره عند بمكانة عممية سامية –رحمو هللا  –حظي السمسيمي 

 :فمف ذلؾ ،العمماء

 ".، ككاف كثير المطالعة كالمذاكرةمير في العرلية، كشيل الناس بيا":  (4)ابف حجرقاؿ 
                                                 

كالنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس  (2/223لداكدؼ، طبقات الم سريف )جكا( 2/342انظر: ابف رافع، الكفيات )ج (1) 
سماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج( 2/127)ج  (.2/163كاا

كالسيكطي، بيية  (5/388عسقبلني، الدرر الكامنة )جكابف حجر ال( 343-2/342انظر: ابف رافع، الكفيات )ج (2) 
كابف  (2/127كالنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )ج( 2/223كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج (1/205الكعاة )ج

 .(8/325شذرات الذىب )ج العماد الحنبمي،
كالنعيمي، الدارس  (2/224كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج (5/388ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (3) 

 .(2/127في تاريخ المدارس )ج
 .(5/388ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (4)
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 ."كالجامع وبمنزل ككاف كثير المطالعة كالمذاكرة كاالشتياؿ: " (1)كقاؿ النعيمي

 ".في العرلية فاةبل   كاف رجبل  : " (2)كقاؿ تمميذه ابف حجي

  شيوخو:ػػػػػػػػ 
عبد الرحيـ بف سكػ الشيخ  –ما أعمـ في –يبدك أف كتب التراجـ لـ تذكر مف شيكخو 

آخر كىك أبك حياف النحكؼ فقد  ا  في شرح السمسيمي عم  التسييل شيخكقد جاء  .(3)أبي اليسر
في الشرح فمرة  ا  كما كاف اسمو غالب (4)"ت، بقكلو :"كزاد الشيخ أبك حيافذكره أكثر مف عشر مرا

ؾ احتماؿ آخر أف أبا حياف . كىنا(6)حياف ( يعني أبيكمرة يذكره بالرمز )ح (5)يذكره بأبي حياف
    ق( بينما السمسيمي قد تكفي سنة745شيخ السمسيمي لككف أف أبا حياف تكفي سنة ) ىك فعبل  

ق( بينيما فترة قريبة تكحي بأف السمسيمي قد تتممذ عم  أبي حياف. كلدليل أف السمسيمي 770)
عد كفاة أبي حياف بثبلث سنكات، كىذا أؼ ب (7)ق(748قد أفرغ مف كتابة شرح التسييل سنة )

 دليل قاطع يكحي بأنو شرح كتابو في حياة شيخو أبي حياف.

  تالميذه:ػػػػػػػػ 
عم  الرغـ أف السمسيمي قد خرج عم  يديو الكثير مف طمبة العمـ إال أف كتب التراجـ لـ 

شرح  اء في آخر، كقد ج(8)"  احبنا كشيخناتذكر مف تبلميذه سكػ ابف حجي الذؼ قاؿ عنو: "
آخر قرأ شرح التسييل عم  السمسيمي مف أكلو إل  آخره أال كىك  ا  السمسيمي عم  التسييل تمميذ

 .(9)أبك بكر بف عمي بف خطيب ك ر عامر الم رؼ الكناني

 

                                                 

 .(2/127لنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )جا (1)
 .(2/127كالنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )ج( 2/223الداكدؼ، طبقات الم سريف )ج: انظر (2)
( كالسيكطي، بيية الكعاة 5/388كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (2/343ابف رافع، الكفيات )جانظر:  (3) 

 (.8/325ذرات الذىب )ج( كابف العماد الحنبمي، ش2/127( كالنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )ج1/205)ج
(، 273-199-170-169-1/137(، كانظر: )ج2/895السمسيمي، ش اء العميل في إيةاح التسييل )ج (4)

 (.794-2/765)ج
 (.3/974(، )ج495-429 -191 -134-1/120انظر: المرجع السابق، )ج (5)
 (.265-134-133-114-113-107-104-1/95: المرجع السابق، )جانظر:  (6)
 (.3/1146: المرجع السابق، )ج: انظر (7)
 .(2/127لدارس في تاريخ المدارس )ج( كالنعيمي، ا2/223الداكدؼ، طبقات الم سريف )جانظر:  (8)
 (.3/1146انظر: السمسيمي، ش اء العميل في إيةاح التسييل )ج (9)
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 مؤلفاتو:ػػػػػػػػ 
 نف السمسيمي عدة عمكـ تدؿ عم  سعة عممو، ككفرة اطبلعو، كن اذ ب يرتو، فمف 

 :  (1)مؤل اتو

 ش اء العميل في إيةاح التسييل. -1
 .أرجكزة في الت ريف -2
 أسسمة في العرلية سأؿ عنيا تقي الديف السبكي. -3
 تعميق في الت سير. -4
 شرح المنياج في ال قو. -5

 وفاتو :ػػػػػػػػ 
سنة ِستِّيفا اختمف أ حاب التراجـ في كفاة السمسيمي، منيـ مف جعل كفاتو 

ْبعماسة سا كا
ْبعماسةنة ، كمنيـ مف قرر كفاتو س(2) سا ِستِّيفا كا خمس كا

ذكر  فيالمترجم أغمب، كلكف (3)
سنة سبعيف كسبعماسة  األكؿشير رليع مف عشر  الثَّاِلث في ياْكـ اْلُجُمعاةكفاة السمسيمي  أفَّ 

  ُ ماْيِو عقيببالخانقاه الشيابية ِبِدماْشق كا دفف بمقبرة بااب ال  بلة مي عا ُجُمعاة بجامعيا كا
ِيير  .(4)ال َّ

 
 
 
 

 

                                                 

( كالسيكطي، بيية الكعاة 5/388( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج2/343ابف رافع، الكفيات )جانظر:  (1) 
كابف  (2/127لدارس في تاريخ المدارس )جكالنعيمي، ا( 224-2/223( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج1/205)ج

سماعيل ا (8/325العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج كعمر كحالة، معجـ  (2/163لبيدادؼ، ىدية العارفيف )جكاا
 .(11/106المؤل يف )ج

( كعمػػر كحالػػة، معجػػـ 1/205( كالسػػيكطي، بييػػة الكعػػاة )ج5/388عسػػقبلني، الػػدرر الكامنػػة )جابػػف حجػػر الانظػػر:  (2) 
 .(11/106المؤل يف )ج

 .(2/163إسماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )جانظر:  (3)
س ( كالنعيمي، الػدارس فػي تػاريخ المػدار 2/224( كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج2/342ابف رافع، الكفيات )جانظر:  (4) 

 .(2/127)ج
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 : التعر ف بناظر الجيش:سادساا 
  اسمو ونسبو:ػػػػػػػػ 

ناظر الجيش التميمي المعركؼ ب محب الديف مد بف يكسف بف أحمد بف عبد الداسـػمح
الـ ال المكلد كالدار الم رؼ  الشافعي األ ل الحمبي  نحكؼ ال  ااِةل البميغالقااِةي اإِلمااـ اْلعا

 .(1)بيانيال

  مولده:ػػػػػػػػ 
ػ األكل الجيش بالقاىرة  ناظركلد  ِتْسعيف كست ِفي ُجماادا   .(2)ماساةسنة سبع كا

 نشلتو وطمبو لمعمـ:ػػػػػػػػ 
 ُمقببل   القاىرة انتقل إل ، ثـ حمب، حت  كبر كاشتيل فييا ةنشأ ناظر الجيش في بمد

عم  طمب العمـ عم  أشير العمماء في ع ره مف أسمة المية أمثاؿ أبي حياف، كغيرىـ مف 
ليَّة كاغايرىااراء كالم سريف كالمحدثيف كال قياء، حت  نبغ كلرع فييا، الق مير ِفي اْلعارا  بح ذا ، كأكا

رفع اد، كاخرج لاُو الياسكفي مشيخة، كاحدث كاأفا لطمبة العمـ آنذاؾ ا  ثقافة متعددة؛ جعمتو منار  ، كا
الجيش،  ةر اككانت لو في الحساب يد طكل ، ككلي نظ كدرس الت سير بالمن كرية ،قدره
 .(3)عمـمف الكثيرة البيكت، كالديكاف، كاشتيل كاح ل فنكنا  ك 

 

                                                 

لعسػقبلني، كابػف حجػر ا( 1/279كتقػي الػديف الحسػني، ذيػل التقييػد )ج (5/192ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (1)  
( 1/275كالسػػػػيكطي، بييػػػػة الكعػػػػاة )ج( 1/147إنبػػػػاء اليمػػػر )جكابػػػػف حجػػػر العسػػػػقبلني،  (6/45الػػػدرر الكامنػػػػة )ج

( كابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، شػػػذرات 2/280ات الم سػػػريف )ج( كالػػػداكدؼ، طبقػػػ1/537كالسػػػيكطي، حسػػػف المحاةػػػرة )ج
سػػماعيل البيػػدادؼ، ىديػػة العػػارفيف )ج( 7/153األعػػبلـ )جكالزركمػػي، ( 8/446الػػذىب )ج كحالػػة،  كعمػػر( 2/169كاا

 .(12/121معجـ المؤل يف )ج
حجػر العسػقبلني،  ( كابػف1/279( كتقػي الػديف الحسػني، ذيػل التقييػد )ج5/192ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (2)

( 1/275( كالسػػػػيكطي، بييػػػػة الكعػػػػاة )ج1/147( كابػػػػف حجػػػر العسػػػػقبلني، إنبػػػػاء اليمػػػر )ج6/45الػػػدرر الكامنػػػػة )ج
( كابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، شػػػذرات 2/280( كالػػػداكدؼ، طبقػػػات الم سػػػريف )ج1/537كالسػػػيكطي، حسػػػف المحاةػػػرة )ج

 (.12/121معجـ المؤل يف )ج ( كعمر كحالة،7/153األعبلـ )جكالزركمي، ( 8/446الذىب )ج
( كالسػيكطي، 1/147( كابف حجػر العسػقبلني، إنبػاء اليمػر )ج6/45كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (3)

( كابػػػف 2/280( كالػػػداكدؼ، طبقػػػات الم سػػػريف )ج1/537( كالسػػػيكطي، حسػػػف المحاةػػػرة )ج1/275بييػػػة الكعػػػاة )ج
( كعمػػػػػر كحالػػػػػة، معجػػػػػـ المػػػػػؤل يف 7/153األعػػػػػبلـ )جكالزركمػػػػػي، ( 8/446العمػػػػػاد الحنبمػػػػػي، شػػػػػذرات الػػػػػذىب )ج

 (.12/121)ج
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  صفاتو وأخالقو:ػػػػػػػػ 
فد لمطمبة كالرفق عالي اليّمة، نافذ الكممة، كثير البذؿ كالجكد كالر  ناظر الجيش كاف
 اسة، ككاف ذا ريككاف كثير الّظرؼ كالّنكادرالدنيا كمحاسنيا في ع ره،  عجاسب بيـ، ككاف مف
 مساعدة مف يق ده كال سيما طمبة العمـفي مركءة  ، ككاف  احبا  شجاع ا  م كن ا  كحشمة متدين

 ا   الح ال يعبر عنو كال يح  ، ككاف رجبل   الذيف كانت ليـ في أيامو مف المكاـر كاألفةاؿ ما
 .(1)ا  كريم ا  أمين فاةبل  

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: ػػػػػػػػ

ع العمماء لناظر الجيش بال ةل كالخير كلبراعتو العممية في شت  العمـك لقد شيد جمي
 مما جعمتو مف أىـ  عمماء ع ره، فأثنكا عميو كل الثناء، فمف ذلؾ: 

في العرلية كالت سير، كلو مباحث جيدة دقيقة، كاعتراةات  كاف إماما  ": (2)قاؿ ابف العميد
 ."دىرهكأجكبة، ككاف نسيج كحده، ككحيد ع ره، كفريد 

اِسف الديار الم" :(3)كقاؿ عنو ال  دؼ ماا أرااُه ِإالَّ مف محا  رية لكامااؿ أدكاتو كعمكمو كا
 ."غير ذاِلؾكعرلية ك  كمنطقا   كأ كال   فقيا  

 :(4)شيوخوػػػػػػػػ 
 لقد تتممذ ناظر الجيش عم  عمماء أجبلء كثيريف في شت  ال نكف، منيـ:  

 .ق(739ت) جبلؿ الديف القزكيني -1
 ق(.745ت) حياف النحكؼ  أبك -2
 التبريزؼ الشافعي ال كفي اإلماـ الحسف عمي بف عبد هللا األردبيمي كتاج الديف أب الشيخ -3

 .(5)ق(746ت) العبلمة الم تف الم تي المتكمـ

                                                 

كابػػػػػف حجػػػػػر  (6/45كابػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني، الػػػػدرر الكامنػػػػػة )ج( 5/192ال ػػػػػ دؼ، الػػػػػكافي بالكفيػػػػات )جانظػػػػر:  (1) 
 ( كالػػداكدؼ، طبقػػات الم سػػريف276-1/275كالسػػيكطي، بييػة الكعػػاة )ج( 148-1/147العسػقبلني، إنبػػاء اليمػػر )ج

 .(7/153كالزركمي، األعبلـ )ج( 8/446الحنبمي، شذرات الذىب )ج ( كابف العماد2/280)ج
 .(2/281الداكدؼ، طبقات الم سريف )جانظر:  (2)
 .(5/192ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (3)
 .(6/45ابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )جانظر:  (4)
 .(2/171( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج408-3/406ال  دؼ، أعياف الع ر )جانظر:  (5)
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ْيخ شمس الّديف أب -4 مّي بف الزمردؼ  كالشَّ مَّد بف عبد الرَّْحماف بف عا اِسغ الاْلحسف ُمحا ناِ ّي بف ال َّ حا
 .(1)ق(776ت) ِكؼّ النَّحْ 

 تالميذه: -
 : تبلميذ، منيـ لقد أخذ عف ناظر الجيش عدة 

ْيخ اإِلمااـ ال -1  .(2)ق(802ت)اْلمْ ِرؼّ  الحنبمي عابلماة نجـ الّديف الباىيالشَّ
الشيخ فخر الديف الةرير عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف بف عبد الرحمف البمبيسي إماـ  -2

 . (3)ق(804ت، عالـ القراءات)جامع األزىر شيخ الديار الم رية
مد بف عمي بف يكسف بف الجزرؼ الدمشقي ػمد بف محػمد بف محػشمس الديف أبك الخير مح -3

 .(4)ق(833ت)الشافعي الحافع المقرغ شيخ اإلقراء في زمانو 

 :(5)مؤلفاتو -
 لـ ي نف ناظر الجيش سكػ كتاباف، ىما:

 (.لقكاعد بشرح تسييل ال كاسدمييد اتـ بػ)شرح تسييل ابف مالؾ في النحك المكسك  -1
 شرح تمخيص الم تاح لمقزكيني في المعاني كالبياف.  -2

 :وفاتو -
ذؼ الحجة سنة ثماف مف يكـ الثبلثاء ثاني عشر  ناظر الجيش في القاىرة  تكفي

 .(6)كسبعيف كسبعماسة

                                                 

 .(156-1/155السيكطي، بيية الكعاة )جانظر:  (1)
 (.2/514( كابف م مح، المق د األرشد )ج2/103تقي الديف الحسني، ذيل التقييد )جانظر:  (2)
 .(1/506الجزرؼ، غاية النياية )جانظر:  (3)
 (.249انظر: السيكطي، ذيل طبقات الح اظ )ص (4)
( كابف حجر العسقبلني، 6/45( كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج5/192ال  دؼ، الكافي بالكفيات )جانظر:  (5) 

( كالداكدؼ، 1/537( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج1/276( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج1/147إنباء اليمر )ج
( 7/153األعبلـ )جكالزركمي، ( 8/446( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج2/281طبقات الم سريف )ج

سماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج  (.122-12/121( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج2/169كاا
( كابف حجر 6/46كابف حجر العسقبلني، الدرر الكامنة )ج (1/279يف الحسني، ذيل التقييد )جتقي الدانظر:  (6)

( 1/537( كالسيكطي، حسف المحاةرة )ج1/276ي، بيية الكعاة )ج( كالسيكط1/148العسقبلني، إنباء اليمر )ج
األعبلـ كالزركمي، ( 8/446( كابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج2/281كالداكدؼ، طبقات الم سريف )ج

سماعيل البيدادؼ، ىدية العارفيف )ج7/153)ج   (.12/121( كعمر كحالة، معجـ المؤل يف )ج2/169( كاا
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 مناىج شراح التسييل: :الثاني المبحث

   منيج أبو حياف:: أوالا *
 ، تأل ت مف :قبل الشركع في شرح كتاب التسييل طبة متكاممةاعتمد أبك حياف كةع خ -1
  : بالحمد هلل ذاكرا  فةاسل هللا عم  اإلنساف بأف مبتدسا   التي ت درىا أبك حياف في شرحوالمقدمة

منحو إدراؾ مختمف العمكـ كمنيا عمـ النحك الذؼ يعد المرقاة إل  فيـ القرآف الكريـ كالسبيل 
هللا عميو كسمـ كآلو   مػ ثـ عرج كبلمو بال بلة عم  رسكؿ هللا الكحيد لمعرفة معانيو، 

أبدُع " :سبل  مثنيا  القكؿ عم  كتاب )تسييل ال كاسد( لم ن و ابف مالؾ، قا (1)كأ حابو أجمعيف
جيد ابف مالؾ الجييد  ظيرا  مُ  .(2)كتاٍب في فنو ُألف، كأجمع مكةكع في األحكاـ النحكية ُ ِنف"

كما كاجيو مف  عكبات في إنجاز ىذا الكتاب كقيامو بشرحو لما كجد  في ت نيف ىذا الكتاب
فيو مف اإليجاز الم رط كسيطرة اليرابة عم  م طمحاتو كحشده المساسل دكف ترتيب كااغ الو 
نكادر ال كاسد النحكية حت   عب عم  الناس فيمو ككثر الخبلؼ عميو فعرج عم  تحريره 

    .(3)لنقصكتيذيبو كتيييره إما بالزيادة أك با
 :العرض: كيشمل ما يمي 
الذؼ ك ل فيو إل   (التسييل)تكممتو شرح ابف مالؾ لكتاب  ذكر أبك حياف السبب الداعي كراء -

عم  رغـ ما كاف  )التكميل لشرح التسييل(، في كتابو الذؼ أسماه بػ باب م ادر غير الثبلثي،
ككاف المانع مف كةع كتاب " فيقكؿ:تكميل ىذا الكتاب كشرح مةامينو، ل يعترةو مف مكانع

يتةمف شرح جميعو كتكميمو، كاستدراؾ ما أغ ل مف األحكاـ كتذييمو، كمناقشتو فيما حرر، 
كاالنتقاد لما فيو قرر، ما كاف قد تقسـ الخاطر مف االشتياؿ باالكتساب، المزرؼ بذكؼ المعارؼ 

باؿ، لمف تقسـ منو الباؿ. كاألحساب، كأن  يكمل انتحاؿ، لمف تكال  عميو أمحاؿ، أك يتح ل إق
كمع ذلؾ فطالما سألني ساسمكف مف أىل م ر كالشاـ في شرح باقيو كتكميمو، كانتقاده كتذييمو، 

كتجمك عراسسو في  ليككف ذلؾ عجالة يحظ  بيا المستكفز، كيرة  ببمكغ مكعكدىا المستنجز،
يـ، كتعمقت باإلجابة لآفحيف كثر تس ... من ة التكةيح، كتبرز ن اسسو مف التمكيح كالت ريح
 .(4)"آماليـ، أسع تيـ فيما طمبكا، كانتدبت لما إليو رغبكا

                                                 

 (.1/5ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا انظر: (1)
 .6المرجع السابق، ص (2)
 .6المرجع السابق، ص انظر: (3)
 .8-7المرجع السابق، ص (4)
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فيقكؿ: )التكميل لشرح التسييل(، بو في كتافي تكممة شرح ابف مالؾ  منيجوأباف أبك حياف  -
نتي ، كجمعت عم  باقي الكتاب فاستخرجت فص ىذا الكتاب مما أكدعو في الشرح إل  حيث ا"

حة المنتي ؛ ألنيا طرزت بخطو، كحررت بيف يديو بةبطو، فثق تو حت  إلييا في ال  ا  نسخ
استقاـ مناده، كظ ر بمطمكبو منو مرتاده. كأخذت في إقراء ىذا الكتاب، أنبو حاممو، كأنكه 

 .(1)"ا  ، كأجدد ما عاد رفاتا  ةح مشكمو، كأحيي منو ما كاف مكاتخاممو، كأفتح مق مو، كأك 
تسييل( الذؼ نحف بو )التذييل كالتكميل في شرح كتاب الكيعرج عم  ذكر سبب تأليف كتا -

كلما تكمل شرح الخمسيف المذيف لـ يشرحيما الم نف عم  المنيج الذؼ ب دده، فيقكؿ: "
، كاف مف بعض (التكميل لشرح التسييل)ق دناه، كالمنزع الذؼ أردناه، في كتاب سميناه بػ

، ليككف ي عاطبل  ، كال أترؾ منو مكاف حممبل  مـ تشكؼ إل  أف أشرح الكتاب كاالمعتنيف بيذا الع
ما أغ ل مف الزكاسد كال كاسد، فالشارح لكبلـ  ا  في الشرح عم  نسق كاحد، كحاكي ا  الكتاب كمو جاري

غيره ليس كالشارح لكبلـ ن سو، ذلؾ ينظر إليو بعيف االستدراؾ كاالنتقاد، كىذا يشرح كبلـ ن سو، 
 .(2)"كلو في حسف االعتقاد

           في تبييف منيجو الذؼ سار عميو في كتابو )التذييل كالتكميل(، فيقكؿ:ثـ شرع  -
فأخذت اآلف في ابتداء الشرح مف أكؿ الكتاب، كانتدبت إليو أحق االنتداب، إذ كانت عبلسق "

الخمكؿ قد انقطعت، كعكاسق االكتساب قد ارت عت، فح ل ما فيو نقع غميل، كلرء عميل، 
 -فدكنؾ ... ع قدر، بتيسير ما فيو لمقتنع ك اية، كت سير كتاب هللا آية آيةكانشراح  در، كارت ا

غريب المثاؿ، قريب المناؿ، ىبت عميو الن حات اليمانية،  ا  مف ىذا الشرح كتاب -الساسلأييا 
كاجتمعت فيو المعاني الثمانية، كىي التي ي نف فييا العمماء، كيتطمبيا مف التأليف ال يماء: 

رع، كم ترؽ قد جمع، كناقص قد كمل، كمجمل قد ف ل، كمسيب قد ىذب، معدكـ قد اخت
 .(3)"ب، كمبيـ قد عيف، كخطأ قد بيفتِ كمخمط قد رُ 

 ما يمي: الخاتمة: كتتةمف  
ىذا الشرح بالدعاء لو بالخير كالرحمة؛ لككنو أزاؿ اليمكض عف كتاب  تكجييو رسالة لقراء -

ذا ك ": )التسييل( كشرحو البف مالؾ، فيقكؿ ، ا  ي كؽ الشمس حسن ا  حيالشرح مُ اجيؾ مف ىذا كاا
كيركؽ معن ، فادع هللا بالرحمة لمف كشف لؾ قناع محياه، كأنشقؾ  ا  كشافيؾ خطاب  يركع ل ظ
 .(4)"الرتب، كأك مؾ إل  مق كدؾ مف كثبأريج رياه، كأعمقؾ بسني 

                                                 

 (.1/7أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .9المرجع السابق، ص (2)
 .11-9المرجع السابق، ص (3)
 .12-11المرجع السابق، ص (4)
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عمقت ذىب ىذا كلما فيقكؿ: "كبلمو بعبارة يجمك فييا معالـ ما تك ل إليو في شرحو، يختـ  -
الكتاب عم  نار ال كر حت  خمص، ككممت بمحسف ال نعة ما كاف قد نقص، كذيمت عم  

. كمف (التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل)كشرحو ما قد قمص، سميتو بػ (التسييل)فص 
 ه، كال مرجك إالغيرُ  بَّ هللا استمد التأييد كالعكف، كأسأؿ الع مة فيما أركمو كال كف، ال را 

 .(1)"خيره
كةعو ابف مالؾ في تقسيـ  التنظيمي كالترتيبي الذؼ عم  المنيج لقد سار أبك حياف -2

ات، فالمجركرات. كلكنو عم  كفق األبكاب كال  كؿ فبدأىا بالمرفكعات، فالمن كب المكةكعات
ديـ المعرفة عم  عم  بعةيا، كاعتراةو عم  تبكيب الم نف كتقسيمو في تق ا  كاف معترة
فنبدأ بالنكرة ألنيا أسبق مف المعرفة، بخبلؼ ما ذكره  الم نف، فإنو في التبكيب كلو: "النكرة بق

 .(2)"ككذلؾ في التقسيـ، كُكلّّ كاسع   قدـ المعرفة عم  النكرة،
إل  فقرات  ييرة تابع أبك حياف في شرحو لممتف طريقة ابف مالؾ التي تعتمد عم  تجزسة المتف  -3

( مع ش) (، كيبدأ الشرح بحرؼرة متف التسييل بحرؼ )صمو بعباكبل عند الشرح مستيبل  
اختبلؼ مقدار النص الذؼ يذكره، فقد يككف فقرة أك عبارة مككنة مف عدة أسطر قد ال تتعدػ 

يما قالو مجمبل  مف الثبلثة، أك ت ل إل  أكثر مف ذلؾ، غير أنو انماز عنو بت  يل القكؿ ف
(، فمف :كقكلو)ذلؾ بػ ا  لذؼ يذكره في اليالب م در الشرح امقدار ابف مالؾ في  ا  المتف، مساكي

أك  ا  أك تقدير  ا  كممة ل ع مستقل داؿ بالكةع تحقيق"ص: ال ذلؾ قكلو في باب الكممة كالكبلـ:
 ش: قكلو: الكممة... فقكلو: ل ع... كقكلو: مستقل... منكؼ معو كذلؾ، كىي اسـ كفعل كحرؼ.

    .(3)كقكلو: أك منكؼ معو..." ...ا  قدير أك ت ا  كقكلو: تحقيق داؿ بالكةع... كقكلو:
 ُيبادر أبك حياف في كتابة تمييد لمباب قبل البدء في شرحو، كذلؾ نحك قكلو في باب ال اعل:  -4

"لما كاف الكبلـ ينعقد مف مبتدأ كخبر، كينشأ عنو نكاسخ، كمف فعل كفاعل، كينشأ عنو ال عل 
  .(4)نكاسخو شرح في باب ال اعل"كالم عكؿ الذؼ لـ يسـ فاعمو، كفرغ مف المبتدأ ك 

 

                                                 

 (.1/12لسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األند (1)
 (.2/102)ج المرجع السابق، (2)
 (.20-1/13)جالمرجع السابق،  (3)
 (.6/173)ج المرجع السابق، (4)
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،   (1)(متنكعة نحك: )فإف قيل. فالجكاب ا  أل اظ اب، مستعمبل  إكثاره مف  يية السؤاؿ كالجك  -5
. قمنا . قمتُ (2)(ك)فإف قمتا . فالجكاب((3)(، ك)فإف قمتا . (4)، ك)فإف قمتا . إذا قمتا ، ك)فإف قمتا

 .(5)ُقمُت(
كاآلراء كالمذاىب المختم ة، مما دؿ عم  اطبلعو الكاسع إظياره براعة فاسقة في مناقشة القةايا  -6

 ككقكفو عم  كثير مف كتب التراث، كىك يناقش القةية أك يذكر المسألة.
نما كاف يحيل  مناسبتو في الرلط بيف أبكاب الكتاب بعةيا ببعض؛ -7 حيث كاف ال يكرر الكبلـ، كاا

 ل إل  باب كذا مما سيأتي؛ يأك يؤخر الحديث حت   عم  أبكاب متقدمة سبق الكبلـ عنيا،
سنتكمـ عم  ك) ،(6)كسيأتي ذلؾ() متنكعة نحك: ا  أل اظ ا  مستخدم مف تكرار ال داعي إليو، ا  فرار 
، (11)(، ك)فسيأتي(10)(ك)قد تقدـ، (9)قد تقدمت(، ك)(8)(، ك)سنتعرض لذلؾ... إف شاء هللا(7)ذلؾ(

 .(12)"في بابو إف شاء هللام در العامل كيأتي تماـ القكؿ في الفتراه مثبل  يقكؿ: "
تشعر أنو ال يكاد بالحث عم  البحث، كىك ما تراه في مكاطف كثيرة مف شرحو، ك  ا  اىتمامو كثير  -8

في ىذه الدالسل بحث ، ك)(13)(متنكعة كمعبرة نحك: )كفيو نظر ا  أل اظ ا  ي ارقو، مستخدم
 .(16)ُفيطالع في ذلؾ الكتاب(، ك)(15)(، ك)يحتاج إل  شرح طكيل(14)كنظر(

                                                 

 (.14-3/13أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج انظر: (1)
 (.4/219المرجع السابق، )ج انظر: (2)
 .262المرجع السابق، صانظر:  (3)
 (.3/13مرجع السابق، )جال انظر: (4)
 (.6/132المرجع السابق، )ج انظر: (5)
 (.1/18المرجع السابق، )ج انظر: (6)
 .33المرجع السابق، ص انظر: (7)
 (.3/16المرجع السابق، )ج انظر: (8)
 (.6/70المرجع السابق، )ج انظر: (9)
 .349المرجع السابق، ص انظر: (10)
 .230المرجع السابق، ص انظر: (11)
 .361لمرجع السابق، صا (12)
 (.1/21المرجع السابق، )ج انظر: (13)
 .22المرجع السابق، ص انظر: (14)
 .46المرجع السابق، ص انظر: (15)
 .49المرجع السابق، ص انظر: (16)
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بالتنبيو عم  انتياء كبلـ منقكؿ، أك شرح ما، بكتابة كممة )انتي ( في نيايتو، نحك  ا  عنايتو كثير  -9
ف لـ تكف زاسدة؛ ألف ألف " قكلو: قاؿ الم نف في الشرح: كىذا يدؿ عم  أفَّ األلف قد ُتحذؼ كاا
  .(1)"اكؼ منقمبة عف الـ الكممة. انتي ىر 

تح ف الم طمحات مف المبس، كتعطي اإلةاءات  بذكر الحدكد التي ا  اىتـ أبك حياف كثير  -10
البلزمة لتكةيح الم اىيـ العامة، كيظير ذلؾ مف خبلؿ تبنيو جممة حدكد لمنحك كُكميا ت ُب 

فالنحك  ناعة عممية ينظر بيا  احبيا في أل اظ العرب " في كشف المحدكد كليانو، فيقكؿ:
ية النظـ ك كرة المعن ، فيتك ل مف جية ما يتألف بحسب استعماليـ ليعرؼ النسبة بيف  ي

 .  (2)بإحداىا إل  األخرػ"
، ك)أال ترػ (3)(المعمميف مع تبلمذتيـ، مثل: )قيل استخدامو تمؾ األل اظ التي تدكر عم  ألسنة -11

(ك)لتعمـ  ،(6)، ك)لقاسل أف يقكؿ((5)، ك)فينبيي أف يككف((4)أنو( ، (8)ك)اعمـ أنو( ،(7)أفَّ
 .(11)، ك)أقكؿ((10)النظر(، ك)الذؼ يقتةيو (9)ك)تقكؿ(

المعممػكف إلي ػاؿ عمػكميـ لطبلبيػـ، كقػد أكفػ   ، كىػك ممػا يحتاجػواعتماده أسمكب التمثيػل بكثػرة -12
، فػػيبلحع عميػو إعطاسػػو لكػػل جزسيػة حقيػػا مػف التمثيػػل كخيػػر مثػاؿ عمػػ  ذلػػؾ أبػك حيػػاف ذلػؾ حقػػو

ػػرػ مثػػاؿ حػػذفيا فػػي التثنيػػة خامسػػة : "فػػي حػػذؼ األلػػف الزاسػػدة مػػف التثنيػػةقكلػػو  قػػكليـ فػػي القاْيقا
ْكزاالفِ  ب  في لية مف ق ر: قاْيقاراِف كخا ْكزال  كالِيْندا بافِ  كالخا  . (12)"كِىْندا
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اطبلعو المتعمق عم  كافة النسخ المتعمقة بمتف التسييل، حت  أنو ال يترؾ منيا  ييرة أك  -13
: )كال ييني  ثبت في بعض النسخ" كبيرة إال كأكفاىا في الشرح، كىذا ما تراه مثبل  في قكلو:

 .(1)": )عف التثنية كالجمع((، كفي بعض النسخالعطف عف التثنية
عنايتو بشرح الم طمحات النحكية التي تحتاج إل  ت سير، مف ذلؾ قكلو في تعميل تسمية ال عل  -14

د، أؼ " المةارع بيذا االسـ: كأما المةارع فيك في المية الُمشاِبو، يقاؿ: فبلف ُيةارع األسا
ْرعا  لمَّا شاباوا االسـ ُسمي مةارعك  ُيشاِبُيو،  .(2)"ا  كاحد ا  ، كأنو راِةعا معو ةا

     تمييزه بيف م طمحات المدرستيف الب رية كالككفية، كمف ذلؾ قكلو في باب المةمر: -15
لـ يكتِف بذكِر ذلؾ فحسب  .(3)"الككفيكف يقكلكف الكناية كالمكن الب ريكف يقكلكف المةمر، ك "

ىذه " طمحات بيذا االسـ، كمثاؿ ذلؾ قكلو في ىمزة النقل كتسمياتيا:بل بيف سبب تسمية الم 
مَّ  ىمزةا النقل، كىمزة التعدية، مَّ  اليمزة ُتسا ىمزةا النقل ألنيا تانُقل ال عل مف المزكـ إل   فُتسا

 التعدية لكاحد، كمف التعدية لكاحٍد إل  التعدية إل  اثنيف، كمف التعدية إل  اثنيف إل  التعدية إل 
ؼ  مَّ  ىمزة التعدية ألنيا ُتعادِّ ثبلثة، كذلؾ أق   ما يتعدػ إليو ال عل مف الم عكؿ بو. كُتسا

بدخكليا البلزـا إل  كاحد، كالمتعدؼا لكاحٍد إل  اثنيف، كالمتعدؼا إل  اثنيف إل  ثبلثة"
(4).     

في ما أُعرب  قكلو كمثاؿ ذلؾ، في ال يـ ة  في التكةيح كبساط ة  غاي لم رداتعنايتو بت سير ا -16
نَّباؾا هللُا األمارَّْيفِ  :كالمثن ، كليس بمثن  لعدـ  بلحيتو لمتجرد ال اْقر  أؼ: –"كقكُؿ أعرابي: جا

فيِف، كك اؾا  –كالُعْرؼ  رَّ األاْجكا ْيِف، أؼ: الِين  كالعافية" –أؼ الباْطف كال اْرج  -شا كأاذاقاؾا الباْردا
(5). 

ستعمبل  أل اظا  متنكعة، نحك: )كفيو بعض أقكاليـ، مبراعتو التامة في تمخيص آراء النحاة ك  -17
           ، (8)(، ك)كتمخص مف كبلـ الم نف(7)(، ك)ممخص ىذا الذؼ ذكره(6)(تمخيص

              ، كمثاؿ ذلؾ قكلو:(11)(، ك)تمخص أف(10)(ك)تمخص مف ىذا كمو ،(9)(ا  )انتي  ما ذكره ممخ 
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ألكثر  ا  ما بعدىا ال تتقدر بالم در، خبلف( ك انتي  كبلـ السييمي. كتمخص منو أف )أفَّ "
  .(1)النحكييف"

كقد كظاىر قكؿ الم نف )" سعيو المتدفق بتكةيح كت سير كبلـ ابف مالؾ، كمثاؿ ذلؾ قكلو: -18
ُد ياءاىما مكسكرتيف دَّ        .(2)( أنَّيما ُيبنياف عم  الكسر، كأّف ذلؾ جاسز في الذؼ كالتي"ُتشا

منو  ا  عف عمماء تقدمكه، أـ كاف ذلؾ ن  كتأ يميا سكاء أكاف ذلؾ نقبل  ميات عنايتو بالنص بال -19
عم  ذلؾ، كالشرح يعُج بأمثمة كثيرة عم  نسبتو الميات إل  أىميا، فمف ذلؾ قكلو في حذؼ 

رليعة، كحذؼ النكف مف تثنية الذؼ كالتي لية لبني الحارث كبعض " النكف مف تثنية الذؼ كالتي
  .(3)"سدكاإلثبات لية الحجاز كأ

لتبييف كتكةيح الخ ايا التي تكتنف متف التسييل، كذلؾ  ا  استخدامو كثير ا لميارة اإلعراب، ساعي -20
ُنِريُد أاْف   :( مثاُلو قكلو تعال ا  قكلو: )أك ِبُنكٍف لو عظيمو في إعرابو ذلؾ المتف: "نحك قكل  كا
كىما حاالف مف الةمير الذؼ (، ا  عظيما ( عم  الحاؿ كما انت ب )م رد. كانت ب ) (4)ناُمفَّ 

في المتكمـ، كالتقدير: بيمزة تككف لـ تكمـ في حاؿ اإلفراد، أك بنكٍف لمف تكمـ في حاؿ 
 .(5)عظمتو"

عند ت سيره كبلـ ابف مالؾ  ا  تيـ كم ن اتيـ، كىذا ما ح ل تمامدرايتو التامة بتراجـ النحاة كحيا -21
اة يقاؿ لو ابف أفمح، لكف في شيكخ األعمـ رجل مف النح ا  "كال أعمـ أحد لرجل يقاؿ لو ابف أفمح:

مَّـ بف أحمد بف أفمحا األديب، ُيكن  أبا بكر، أخذ كتاب س يبكيو عف أبي عمر بف أبي اسمو ُمسا
ماْكِلْيف النحكؼ، فقد ترجـ لو بمقدار  ا  كىذا ما نراه أية .(6)"الُحباب عند ترجمتو ألبي عمي الشَّ

 .    (7)  حة كن ف
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 : منيج المرادي :اا ثاني*
 منيج المرادؼ في شرحو لكتاب التسييل في النقاط اآلتية : يتميز      

، شرع في مقدمتيا بالحمد هلل كال بلة عم  يسيرة عم  خبلؼ الشرح بدأ شرحو بخطبة مخت رة -1
، كيكةح سد كتكميل المقا د ُيذلُل فكاسدهعم  تسييل ال كا تعميق  "رسكؿ هللا، ثـ عرض أف شرحو 

ده أع يتو مف اإلكثار ، كممُت فيو إل  االخت ار كهللا المسسكؿ أف يبُمغ بو المأمكؿ كىك مقا 
ليو أنيبحسبي كما تكفيقي إ  .(1)"ال باهلل عميو تككمُت كاا

كالكاةح أف المرادؼ أكةح المنيج الذؼ سار عميو في شرحو كىك الميل إل  االخت ار 
كف الناظر في شرحو يجد أنو مزج ىذا المكف كىذا ظاىر في باب التثنية كجمعي الت حيح  كل

مف اإليجاز كاالخت ار بمكٍف آخر معنكف باإلطالة كاإلسياب كما في باب المبتدأ. كلعل ىذا 
يرجع إل  طبيعة األبكاب النحكية التي يعالجيا المرادؼ فيك يقكـ بشرح متف ابف مالؾ فيتطمب 

 لياف مساسمو عم  أتـ كجو.منو الجمع بيف اإلسياب كاإليجاز لبمكرة فكاسده ك 
التـز المرادؼ باألبكاب كال  كؿ التي قدميا الم نف، فمـ يقدـ في النص كلـ يؤخر، بل جاء  -2

كتعميقات، إنما ىك شرحو عم  ترتيب الم نف ن سو، ككل ما جاء مف مساسل كتنبييات كفكاسد 
كاحٍد ىك باب التحذير تحت ىذه األبكاب، كقد شذَّ عف التزامو ىذا في باٍب  ا  مما يندرج ةمن

"لـ يثبت  ، إذ تناكلو المرادؼ بالشرح عم  الرغـ مف سقكطو مف نسخة الم نف، قاؿ:كاإلغراء
ىذا الباب في النسخة التي شرحيا الم نف، كال شرحو، كقد ثبت في بعض النسخ التي عمييا 

 .(2)خطو"
بالحرؼ )ص( إشارة إل  أنو  ييرة ، كقد رمز لممتف  لقد قاـ المرادؼ بتقسيـ المتف إل  أجزاء -3

، كقد رمز لو بالحرؼ األبجدؼ )ش( إشارة ء، ثـ يبدأ بعد ذلؾ في شرح ىذا الجز كبلـ الم نف
يمتـز  ، كُيبلحع عم  شرح المرادؼ بالمقارنة بشرح ابف مالؾ لكبلمو أنو لـإل  أنو كبلـ الشارح

نما ال قرة البشرح فقرة ابف مالؾ كاممة المرادؼ  ، كافمالؾ في مكةع تي كاف يشرحيا  ابف، كاا
، كيدؿ ذلؾ عم  عمق المرادؼ في فيمو كاستيعابو لجميع يشرحيا في أكثر مف مكةع

بداءلجزسيات كتحميميا كالتعميق عميياا  ، سكاء كانت بالتبعية أـ باالعتراض.رأيو فييا ، كاا
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يا في حاجة ةبط الم ردات كشرحيا مكةحا  معانييا كخا ة الم ردات التي يرػ أن لجكسو إل  -4
أبك زكج المرأة  :كالحـُ األسماء الستة، يقكؿ: "( في عندما يذكر )الحـُ كمف أمثمة ذلؾ:  ،إل  شرح

 .(1)"، كقد ُيطمق عم  أقارب الزكجةكغيره مف أقارلو، ىذا ىك المشيكر
اؿ ، فقمماء فييا؛ ليقرليا إل  األفياـيعرض المرادؼ تمخي ا  بعد سرد المسألة كشرحيا كرأؼ الع -5

ل الككفييف أف مف جعميا اسمي فعل. ص مف نقكالذؼ تمخ" :في إلحاؽ نكف الكقاية بقد كقط
قدؼ  :ا بمعن  حسب. قاؿمي محل ن ب، كمف جعميكتككف الياء ف ،: قدني كقطني بالنكف قاؿ

 .(2)"بيير نكف  كقطي
اب في ىذا الكت ، فقد برزتاآلراء المختم ة، كيرجح ما يراه كيستدؿ عميوكيذكر المرادؼ  -6

نما عقب عم  اشخ يتو بشكل كاةح، فمـ يرتض كل قكؿ أك رأؼ لمنحاة آلراء برأيو الخاص ، كاا
 ية المردكد عميو كمكانتو العممية.، دكف النظر إل  شخ الذؼ اقتنع بو

استخدـ المرادؼ م طمحات الب رييف كالككفييف في مكةع كاحد مع ذكره مبررات كل م طمح  -7
عبارة "، مف ذلؾ ذكره في تسمية المةمر أف: كل فريق كجو يبرر سبب تسميتو عندعم  

كاستخدامو لةمير الشأف  ،(3): الكناية كالمكن "، كعبارة الككفييفالب رييف المةمر كالةمير
كيسميو  ...كةمير الق ة إذا كاف مؤنثا   ،يسميو الب ريكف ةمير الشأف إذا كاف مذكرا  " :قاؿ

، كاستخدامو لةمير (4)؟"عندىـ عم  ماذا يعكدنو ال يدرؼ ؛ ألةمير المجيكؿ :الككفيكف 
: ألنو ف ل بيف الخبر قيل، ك بيف المبتدأ كالخبرف ل تو ف بل  أنو : "كجو تسميال  ل قاؿ
يكةح ككف الثاني خبرا  ال تابعا ، ؛ ألف ال  ل بو قيل: ألنو ف ل بيف الخبر كالتابع، ك كالنعت
ف الةمير ال ك: كنت أنت القاسـ؛ أل؛ ألنو قد ي  ل حيث ال ي مح النعت نححسفأكىذا 
ابع، كبعض ، ككجو تسميتو عمادا  أنو يعتمد عميو في ال اسدة إذ بو تبيف أف الثاني خبر ال تينعت

 يف، كسماه بعض المتقدمالككفييف يسميو دعامة؛ ألنو يدعـ بو الكبلـ، أؼ: يقكيو كيؤكده
 .(5)  ة"
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  ا  لكثرة اطبلعو عم  كتبو كفكاسده، فكاف شرح ،شرح المرادؼ كتاب التسييل بكبلـ ابف مالؾ -8
ف غير األل اظ، كمف أمثمة ذلؾ ، أفاد منو كل مف تعرض لشرح ىذا الكتاب،ا  شافي ا  كافي : قاؿ كاا

بػ)مف(  جرتمحق قبل ياء المتكمـ إف ن ب بيير   ة أك : " -في باب المةمر  -ابف مالؾ 
 .(1)"كف مكسكرة لمكقاية(، نلدف( أك )أك )عف( أك )قد( أك )قط( أك )بجل

ياء  : ىذا ىك فاعل قكلو : تمحق قبلنكف مكسكرة لمكقاية: " -د قكلو عن -قاؿ المرادؼ    
نما ات مت عل؛ ألنيا تقي ال عل مف الكسر كأ ل ات اليا بال كسميت نكف الكقايةالمتكمـ  ، كاا

ات ل بياء المتكمـ لـز  إذا: أكل  األفعاؿ بيا فعل األمر فإنو ، كقاؿ الم نفبييره لمشبو بو
 .تباس ياء المتكمـ بياء المخاطبة: الأحدىما :محذكراف

، فسميت نكف فالمحذكرا اففبيذه النكف تكق  ىذ ،التباس أمر المذكر بأمر المؤنث الثاني:
كلما  حبت  ،لكسر يمحق ال عل مع ياء المخاطبةإذا ا الكسر ألنيا كقت ال عل مف ال الكقاية
، كلك جعل لحاقيا مع ليدؿ لحاقيا عم  ن ب الياء كاسـ ال عل كجكبا    حبت أخكيو ؛األمر

                                                                          .(2)"نتو مف خ اء اإلعراب كتكىـ بناسو؛ ألنيا  الـ يمتنع المةارع أ بل  

   قكلو في باب اإلخبار: مة ذلؾ:بيف األبكاب كال  كؿ كمف أمثتعرةو إل  ذكر المناسبة  -9
 .(3)"...االسـ كما في الحكايةأحكاؿ فيو محافظة عم   "مناسبة ىذا الباب لما قبمو أفَّ 

ع لما تكمـ في الباب السابق عم  تاء التأنيث شر في باب أل ي التأنيث: " كقكلو أيةا       
 .(4)"فقاؿ ...،  كرة كالممدكدة، كلدأ بالمق كرةعم  أل ي التأنيث المق يتكمـ

شرحو عف طريق مقابمة  إل  تعدد نسخ التسييل التي اعتمد عمييا المرادؼ في ا  إشارتو كثير  -10
كماؿ ما ينقص مف بعةيا ؾ عم  المتف، كت كيب بعض ، أك االستدرابعةيا ببعض، كاا

 ، ثـ ةميركأعرفيا ةمير المتكمـ" كالنكرة :ؿ ابف مالؾ في باب المعرفة ، كمثاؿ ذلؾ قك عباراتو
 :كينبيي أف يقيد بالخاص كػ)زيٍد ليخرج( نحك" :ادؼقاؿ المر ف .(5)"...، ثـ العمـالمخاطب
 .(6)"، ككذا ىك في بعض النسخ()أسامة
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 (.138المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (6)
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قكؿ ابف  ، كأقرب مثاؿ عم  ذلؾ:ـ ابف مالؾقيامو بت كيب ما ىك بحاجة إل  التكةيح مف كبل -11
 رؼ كال ين رؼ كُيدكة كُبكرة يت كالذؼ" :م عكؿ المسم  ظرفا  كم عكال  فيومالؾ في باب ال

األحسف إسقاط الكاؼ إذ ال نظير : "معقبا  عم  قكؿ ابف مالؾ السابق قاؿ المرادؼف. (1)"ميفما عا 
 .(2)"مف  رفيا لمعممية الجنسية كأسامةليما كالمشيكر أف منع 

 تمؾ ؛ لكي يعيف القارغ عم  متابعةساسل األبكاب كال  كؿ بعةيا ببعضبراعتو في رلط م -12
)كما ك ،(3)سيأتي(ك اف يعبر عف ذلؾ ببعض األل اظ نحك: )، ككالمساسل دكف تكرار أك إطالة

ذكر ابف كمثاؿ ذلؾ:  (7)(ك)كما تقدـ ،(6)()كقد تقدـك ،(5)()تقدـ بياف ذلؾ في بابوك ،(4)(سبق
ةرب )بالم عكؿ عند األكثريف في نحك: يجب ك ل ال عل مالؾ في باب الناسب عف ال اعل أنو

: فقاؿ المرادؼ. (8)"كال حيح جكازه عم  قمة ()ةرب زيدا  غبلمو فنقكؿ عم  ىذا: (،و زيدا  غبلم
: لكركده في كبلـ العرب ال  حاء كأنشد ستة أبيات كتقدـ الكبلـ عم  ىذه قاؿ الم نف"

 .(9)"كاسل ال  ل الرابع مف باب المةمرالمسألة في أ
كمف أمثمة   ة التي كردت في الم ع الكاحد،يشير المرادؼ في أثناء شرحو إل  الميات المختم -13

ِمماة ( ثبلث ليات: ة"في الكمم تعمق بو:قكلو في باب الكممة كالكبلـ كما ي ذلؾ:  عم  كزف  )كا
ْمماة  ك كىي لية الحجاز، ،نبقة  .(10)"عم  كزف ج نة ()ِكْمماة ( عم  كزف سدرة كىي لية تميـ، ك)كا

ذكره  :، كمف ذلؾعمكمات كنسبة اآلراء إل  أ حابيامعناية المرادؼ كحر و الشديد في تكثيق ال -14
عاكية، كابف أبي كىشاـ بف م ،، كالزيادؼكال ارسي كقطرب ،لستة آراء سيبكيوفي إعراب األسماء ا

 ،كالجرمي ،كالكساسي، كال راء ،كابف أبي العافية ،كاألعمـ ،كالرلعي ،كالزجاجي ،، كالمازنيالرليع
 .(11)كابف السراج ،كالسيرافي ،كاألخ ش ،كالرندؼ ،كالسييمي ،كابف ىشاـ الخةراكؼ 

                                                 

 (.91ابف مالؾ، التسييل )ص (1)
 (.479المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 .90المرجع السابق، ص (3)
 (.2/1133؛ )ج (2/1105المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (4)
 .991المرجع السابق، ص (5)
 (.605المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (6)
  .(2/997المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (7)
 (.79-78ابف مالؾ، التسييل )صانظر:  (8)
 (.420المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (9)
 .64المرجع السابق، ص (10)
 .95-94المرجع السابق، صانظر:  (11)
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في ذكر الحدكد كتعريف الم طمحات مف خبلؿ رسـ الحدكد لتكةيح  ا  دؼ كثير االمر  ُعني -15
تعري و  :فمف أمثمة ذلؾ ق مف كراء تمؾ الم اىيـ،كتبييف المحترزات التي تنبث ،الم اىيـ العامة
، كفي ال ادر عف ال اعلىك المعن   :الميةال عل في اال طبلح، فيقكؿ: "ك  لم عل في المية

قابمة لعبلمة فرعية  أف ال عل كممة تسند أبدا   -كبلـ ابف مالؾيعني  -اال طبلح: ما ذكر 
 .(1)"المسند إليو

ليس  "تنبيو: الخبلؼ في جممة (، كقكلو:لمعمميف المنبية لمطمبة، ككممة )تنبيواستخدامو ألل اظ ا -16
   .(2)ؼ في جممة عدا كأخكاتيا، كقد سبق"كال يككف في االستثناء كالخبل

"قاؿ الشيخ بياء  (، كقكلو:مة )انتي تحديده لمكاةع نيايات كبلـ العمماء عند النقل عنيـ بكم -17
إل  أحكاؿ  بأف جعل أخطب مةافا   ا  كجو ابف الدىاف رفع األخ ش قاسم الديف ابف النحاس:

  .(3)في قاسـ حينسٍذ. انتي " محذكفة تقدير أخطب أحكاؿ ككف األمير قاسـ فبل مجاز
، (6)(، ك)أال ترػ أنؾ لك قمت:(5)(ملفميتأ، ك)(4)(نتو بأسمكب الحكار، نحك قكلو: )كاعمـ أفاستعا  -18

 .  (9)(ك)األف ح أف يقاؿ: ،(8)(ك)فتقكؿ: ،(7)(ك) يقاؿ:
دة في شرحو مف استخداـ  يية السؤاؿ كالجكاب فكانت لو إشارتيف كاح ا  جد كاف المرادؼ مقبل   -19

 عف الم در، ا  ر فإف قمت: ال يككف زيد خب" في باب التحذير كاإلغراء كما ألحق بيما كىي قكلو:
  .  (10)"...: كبلمؾ كبلـ زيد، كذكرؾ ذكر زيدكالتقدير ا  محذكف ا  فالجكاب: إف ثـ مةاف
، لـ ا  لك كانت الحركات إعراب قيل:" كىي قكلو: باب إعراب  حيح اآلخر،كأخرػ في 
عراب في قكليـ: حركات اإلعراب، كأجيب بأف إةافة ما ىك نكع أك بعض إل  تةف إل  اإل

إعرابية كلناسية  ىك جنس أك كل ثابتة، ككبل التقديريف ىنا ممكف، كألفَّ الحركات تنقسـ إل : ما
 .(11)فأةي ت لمتخ يص"

                                                 

 (.69المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 .548المرجع السابق، ص (2)
 .249المرجع السابق، ص (3)
 .124المرجع السابق، ص (4)
 .68المرجع السابق، ص (5)
 .663المرجع السابق، ص (6)
 .664المرجع السابق، ص (7)
 .678المرجع السابق، ص (8)
 .605المرجع السابق، ص (9)
 .864المرجع السابق،ص (10)
 .83-82المرجع السابق، ص (11)
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 : ثالثاا: منيج ابف ىشاـ
 اآلتية :التسييل في النقاط  خطبةفي شرحو ل ىشاـيتمخص منيج ابف   

هللا   ػم  –لقد بدأ ابف ىشاـ شرحو بمقدمة ت درىا بالبسممة كال بلة كالسبلـ عم  رسكلو  -1
ثـ يستظير سبب تأليف شرح خطبة التسييل البف مالؾ في أنو أراد أف يتمـ  (1)-عميو كسمـ

ة الكتاب، كىك شرح الخطبة دكف بقي -التذييل كالتكميل -نقص عمل أبي حياف في شرحو أؼ
بمنو  -مو هللا تعال رح –شرح خطبة التسييل كىك ما أغ مو أبك حياف ُي يـ مف قكلو: " كذلؾ

يرػ أنو مف أىـ شركح التسييل بجانب شرح ناظر ، كالناظر ليذا الشرح (2)"كجكده ككرمو
 ا.مالجيش، كالتي حظيت بشرح خطبة التسييل دكف غيرى

ياء مراده كلمكغ مق ده، إل  انت في نياية شرحو بخاتمة يشير فييا كلقد أشاد ابف ىشاـ
ـٍ  كقد أتيت عم  ما اشتممت عميو ىذه الخطبة البديعة مف ل ع راسق،فيقكؿ: " كمعن  فاسق، كنظ

 .  (3)"مؤتمف متناسق
طريقة التجزسة في ال  ل بيف كبلـ ابف مالؾ كشرحو بكةعو أقكاس  في شرحو يج ابف ىشاـتنا -2

 حابتو( ال حابة كال حبة في األ ل م درا : )ك قكؿ ابف مالؾ، كمثاؿ ذلؾ قكلو: "حكؿ 
 . (4)"ُسميَّ بيما األ حاب حب ثَـّ 

     لمنحك قاسبل : وعنايتو بتعريف الم طمحات كالحدكد النحكية في شرحو، كمثاؿ ذلؾ تعري  -3
نحك في اال طبلح... عمـ  مستخرج  بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب كأما ال"

 .  (5)"فة أحكاـ أجزاسو التي استمف منيار المك مة إل  مع
تميزه باألمانة العممية التي تجمت في نسبتو األقكاؿ إل  أ حابيا، كمف ذلؾ نسبتو رأؼ منع  -4

 .(6)إةافة )آؿ( إل  الةمير لكل مف ابف النحاس، كالزليدؼ، كالكساسي

 

 

                                                 

 (.436انظر: ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (1)
 .436المرجع السابق، ص (2)
 .490المرجع السابق، ص (3)
 .446المرجع السابق، ص (4)
 .452المرجع السابق، ص (5)
 .445-444المرجع السابق، صانظر:  (6)
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، ك)نزيد ىا (2)يقكؿ( ، ك)فاتو أف(1)استخدامو األل اظ المنبية لمطمبة، نحك: )ىاىنا نظراف( -5
 .  (3)ىنا(

استخدامو طريقة السؤاؿ كالجكاب في عرض المساسل النحكية ُمعبرا  عنيا بعدة أل اظ، منيا: )ال  -6
فإف قمت: " ، كمثاؿ ذلؾ قكلو:(6)فإف قيل: قمت:(، ك)(5)، ك)فإف قمت: قمت:((4)يقاؿ: ألنا نقكؿ:(

حل ن ب، كأف الخافض إذا زاؿ  ح أليس الجار كالمجركر مف قكلؾ: )جدير  بكذا( في م
يء في المحل إي اؿ العامل بن سو كحينسٍذ يظير لؾ المحل؟ قمت: ال يمـز مف إعماؿ الش

 .(7)"إعمالو في الم ع ...
خ الم ادر النحكية التي ينقل عنيا اآلراء كاألحكاـ النحكية المتعمقة  -7 إشارتو إل  تعدد ُنسا

لرأؼ نحكؼ قالو ابف ع  كر في كتابو  رجكعومف ذلؾ بالمسألة المراد تحميميا كمناقشتيا، ك 
ِخِو المختم ة لمتأكد مف  حتو، كذلؾ )المقرب( مف خبلؿ الرجكع  عند حديثو عف حد إل  ُنسا

ةكفي الالنحك، فيقكؿ: " خا  . (8)"ل  معرفة أحكامو التي ليست كزنيةالقديمة: المك مة إ ُنسا
تعريف حد النحك ىي: "المك مة إل  معرفة  حيث أف العبارة التي نقميا عف ابف ع  كر في

كبالتالي ىي غير مطابقة تماما  لمعبارة التي ذكرىا ابف ىشاـ  .(9)"أجزاسو التي استمف منياأحكاـ 
خ كتاب )المقرب( المختم ة. مف خبلؿ رجكعو إل  أ ل النص في إحدػ  ُنسا

خ   كُيبلحع ذلؾ  –ؾ ابف مال –متف الم نف أؼ كمف ذلؾ أيةا  إشارتو إل  تعدد ُنسا
خ"مف قكلو: " )أْف( أك )بأْف( كذا يكجد في بعض الُنسا

(10). 
 
 

                                                 

 (.438ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )صانظر:  (1)
 .443المرجع السابق، صانظر:  (2)
 .447المرجع السابق، صانظر:  (3)
 .438المرجع السابق، صانظر:  (4)
 .470-469-455-450المرجع السابق، صانظر:  (5)
 .480-479المرجع السابق، صانظر:  (6)
 .467المرجع السابق، ص (7)
 .453المرجع السابق، ص (8)
 .452المرجع السابق، ص (9)
 .466المرجع السابق، ص (10)
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إعرابو كممة )حامدا (، فيقكؿ: ")حامدا ( حاؿ  إكثاره مف تكظيف اإلعراب في شرحو، كذلؾ نحك -8
. ككذلؾ نجده ُميتما  بإعراب م ردات األبيات الشعرية، كمثاؿ ذلؾ قكلو معمقا  عم  (1)"مف فاعل
 ر:قكؿ الشاع

ّرْجػػػػػػػػػػػػػػتُ  ػػػػػػػػػػػػػػا أْمِشػػػػػػػػػػػػػػي تاُجػػػػػػػػػػػػػػرُّ  خا ناػػػػػػػػػػػػػػا ِبيا رااءا  كا
 

ماػػػػػػػػػػػػ  أاثاّرْيناػػػػػػػػػػػػا  ْيػػػػػػػػػػػػلا ِمػػػػػػػػػػػػْرط ُمراّجػػػػػػػػػػػػلِ  عا ذا
(2)   

 .(3)"كؿ، األكؿ لؤلكؿ، كالثاني لمثاني(: حاؿ مف الم عتاُجرُّ (: حاؿ مف ال اعل، ك)أْمِشي)"فػ 
و معن  عنايتو بت سير الم ردات الميكية في شرحو، كىذا ما نمحظو تماما  مف خبلؿ تبيين -9

اةي )جعمتو( في متف ابف مالؾ، فيقكؿ: ")جعمتو( أنشأتو ال  يرتو، أك )أجعمو(، فعبر بالم
  .(4)"ت اؤال  بتحقق ذلؾ في الخارج

سعيا  في الح اظ عم  ترتيب األفكار النحكية، إحالتو إل  شرح بعض المساسل في مكاةعيا  -10
( بعد الحذؼ خبلؼ الرجميف: سيبكيو كفي )أْف( ك)"كترابطيا، كعدـ تكرارىا، كمف ذلؾ يقكؿ:  أفَّ

 .(5)"شرح في مكةعو إف شاء هللا تعال كسيُ  -رحميما هللا تعال  –كالخميل 
، (6)استخدامو أسمكب الحكار في شرحو ُمعبرا  عنو بأل اظ مختم ة، نحك: )كلؾ أف تجيب عف( -11

ال ، ك)(10)ا تقكؿ(، ك)كم(9)، ك)كينبيي((8)ك)أال ترػ أنؾ تقكؿ:(، (7)ك)فاعتبر بما ذكرتو(
  .(11)يقاؿ(

 

                                                 

 (.436ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (1)
( كالزكزنػػي، شػػرح 125( كأبػػي الخطػػاب القرشػػي، جميػػرة أشػػعار العػػرب )ص38البيػػت المػػرغ القػػيس فػػي ديكانػػو )ص (2) 

حيػػاف  يأبػػك  (2/350ابػػف مالػػؾ، شػرح التسػػييل )ج( ك 2/398اد المسػػير )ج( كأبػػي ال ػػرج الجػكزؼ، ز 50المعمقػات )ص
كابػػف عرفػػة، ت سػػير ابػػف عرفػػة  (5/2316الجػػيش، تمييػػد القكاعػػد )ج نػػاظرك  (9/137لسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )جاألند
 (.  1/8( كأبي ال تح العباسي، معاىد التن يص )ج1/602( كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج2/89)ج

 (.457شاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )صابف ى (3)
 .456المرجع السابق، ص (4)
 .467-466المرجع السابق، ص (5)
 .439المرجع السابق، صانظر:  (6)
 .460المرجع السابق، صانظر:  (7)
 .467المرجع السابق، صانظر:  (8)
 .467المرجع السابق، صانظر:  (9)
 .480المرجع السابق، صانظر:  (10)
 .488المرجع السابق، ص: انظر (11)
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، كحرؼ  ميكية لمكممة، كمثاؿ ذلؾ يقكؿ: "عنايتو بذكر المادة ال -12 ، كقمف  ، كح ي  ( كخميق  )جدير 
ر(، كىي دالة عم  الثبكتمترادفة، كىك مف مادة )الِجدار(،  دا  .(1)"ك)الجا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.466ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (1)
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 منيج ابف عقيل:  :اا رابع
 ي شرحو لكتاب التسييل في النقاط اآلتية :يتمخص منيج ابف عقيل ف  

منيجو ُمبينا   -هللا عميو كسمـ  مػ  –بالحمد ثـ ال بلة عم  رسكلو  ابف عقيل مقدمتو در   -1
فيذا تعميق لؾ التسييل عم  القارغ، فيقكؿ: "الذؼ سار عميو في شرحو، ككانت غايتو مف ذ

كالعبلمة جماؿ الديف بف مالؾ،  مخت ر جمعتو عم  تسييل ال كاسد كتكميل المقا د لمشيخ
رحمو هللا تعال ، يسيل اقتناص شراسده، كيعيف عم  استخراج فكاسده، كيتك ل بتكميل عكاسده، 
كتكةيح مقا ده، كمزجتو بأ مو، حت   ار ككتاب كاحد؛ ليككف ىذا الكتاب عم  الحقيقة 

، يق مق ده مف ىذا الشرحتحق غايتو في يعبر فييا عف ثـ أعقبيا بخاتمة .(1)لتسييل ال كاسد "
ل  هللا أرغب في أف يجعمو بالن ع عاسدا ، كعم  تسييل ال كاسد كتح يل المقا د فيقكؿ: " كاا

بخطبة  كىأنا أبدأ ما ذكرت .مساعدا . فميمقب ىذا الكتاب بعكنو )بالمساعد عم  تسييل ال كاسد(
 .(2)"التسييل، ُمعتمدا  عم  هللا، فيك حسبي كنعـ الككيل

يناسب  ا  مف التبكيب، فقسـ األبكاب تقسيم ف ابف عقيل عما اختطو الم نف لن سولـ يختم -2
ي اليا إل  المتعمـ ، مف ذلؾ : ما يجـز كىي قسماف" قكلو في باب الجـز : المادة العممية كاا

ا، كما يجـز فعميف ..." . إال أنو يذكر لمباب أسماسو األخرػ مف مثل قكلو في باب (3)فعبل  كاحد 
: األحرؼ كلـ يقل الحركؼ؛ ألف المكةع إنما قاؿ" االسـ الرافعة الخبر: لنا بةاألحرؼ ا

كقد  .(4)مكةع قمة، كقكؿ سيبكيو كغيره، الحركؼ مف باب كةع جمع الكثرة مكةع جمع القمة"
ىذا الباب ُيسمَّ  باب التنازع كما ذكر ت الباب، كقكلو في باب التنازع: "يتطرؽ إل  مسميا

 .  (5)باب اإلعماؿ كما ذكر غيره"   أيةا  كُيسمَّ  الُم نف،
 أقكاس عميو؛ُمميز ا المتف مف الشرح بكةع  استخدـ ابف عقيل طريقة التجزسة بيف المتف كشرحو -3

كمف  .(6)"رح كاأل ل ىيسة دكارة ليرض ال  لكجعمت بيف الشيقكؿ: "نجده ف الشرح، فعلتمييزه 
ىك بعض اسـ مستقل( أخرج بو ما ه... )ك نح( ىذا جنس مخرج لمخط ك الكممة ل ع)" :ذلؾ قكلو

  .(7)..."كياء نسب نحك: زيدؼ، أك بعض فعل كألف ةارب
                                                 

 (.2-1/1ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 .2المرجع السابق، ص (2)
 (.3/121)ج المرجع السابق، (3)
 (.1/305)ج المرجع السابق، (4)
 .539المرجع السابق، ص (5)
 .2المرجع السابق، ص (6)
 .4المرجع السابق، ص (7)
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يبيف كبلـ الم نف كيكةحو، كمثاؿ ذلؾ قكلو بخ كص ما قالو ابف مالؾ في ك ف إال  -4
، كفيـ مف كبلمو أنو ال يك ف بيا كلتالييا م ردة محض فبل يقاؿ، قاـ رجل  إال" كتالييا:  زيد 
   .(1): جاء الرجاؿ. تريد جماعة معيكديف. لـ يجز، إال زيد  بالرفع"ة محةة. فمك قمتكال معرف

كاإلنشاء في المية م در أنشأ، كفي " اىتمامو بذكر التعري ات الم طمحات، كذلؾ نحك قكلو: -5
اال طبلح عبارة عف إيقاع معن  بم ع يقارنو في الكجكد كإيقاع التزكيج بزكجُت، كالتطميق 

  . (2)لبيع كالشراء ببعُت كاشتريُت"بطمقُت، كا
ا، ك " عنايتو بشرح معاني الم ردات، كمثاؿ ذلؾ قكلو: -6 ىك كلد الظبية كالميمكز غير الممدكد كرشا

... كالذؼ ىمزتو لئللحاؽ نحك: ِعمباء، كىك ع ب العنق كاسـ رجل. الذؼ قد تحرؾ كمش 
ف" ْيخ  ِعمباء لمرجل إذا أسا كيقاؿ: شا
(3) . 

ككذلؾ في ىي، كالتسكيف " ( :العرب، مثاؿ ذلؾ قكلو في ليات )ىي ي ليجاتذكره الميات ف -7
فييا لية أىل نجد، كالتثقيل فييا لية الحجاز، كالتخ يف بعد الكاك كال اء كالبلـ أكثر في كبلـ 

 . (4)العرب"
فإذا " يعرض كيناقش اآلراء النحكية لمنحاة في كل مسألة تـ الخبلؼ فييا، كمثاؿ ذلؾ قكلو: -8

: مررت بيند ةاحكة، امتنع عند أكثر النحكييف، كمنيـ سيبكيو، كأكثر الب رييف، تقديـ قمت
ةاحكة عم  ىند؛ كنقل ابف األنبارؼ االت اؽ عم  أف ذلؾ خطأ؛ كزعـ ابف ىشاـ أنو لـ يسمع 
تقديمو مف لساف العرب؛ كفي كبلمييا إف لـ يؤكال نظر. فمذىب ال ارسي كابف كيساف كابف 

 .  (5)..."برىاف الجكاز
تميزه بقدرة فاسقة في اإلعراب كخا ة إعراب األبيات الشعرية، كمف ذلؾ قكلو في إعراب بيت  -9

 الشعر: 

اُجكفا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكؿا ُبُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِتِيـْ  قنااِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذ ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  حا
 

ا  دا ػػػػػػػػػػػػػكَّ ِطيَّػػػػػػػػػػػػػُة عا ـْ عا ػػػػػػػػػػػػػافا إيَّػػػػػػػػػػػػػاُى ػػػػػػػػػػػػػا كا ِبما
(6) 

  
                                                 

 (.1/579ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 .16المرجع السابق، ص (2)
 .58المرجع السابق، ص (3)
 .100المرجع السابق، ص (4)
 (.2/21المرجع السابق، )ج (5)
( كخالػػد 2/592( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج4/101( كالمبػػرد، المقتةػػب )ج162البيػػت لم ػػرزدؽ فػػي ديكانػػو )ص (6)

رَّ قنااِفػػػُذ ( كلكػػػف اختم ػػػت ركايػػػة الشػػػطر األكؿ فػػػي الػػػديكاف بقكلػػػو: )1/247األزىػػػرؼ، شػػػرح الت ػػػريح )ج ْمػػػفا كفا ُمػػػادا  خا
 .) ـْ اِشِي  ِجحا
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يَّاىـ معمكؿ عكد تقدـ ع فظاىره أفَّ " م  المبتدأ الكاقع بعد اسـ عطية اسـ كاف، كعكد خبرىا، كاا
 .(1)"اف المةمر، كيحتمل أف تككف زاسدةك
)ثـ نكرة : "األ ح منيا، كمف ذلؾ قكلو في باب المعرفة كال ا  ب مقتنيتعرةو لنسخ متف الكتا -10

جعميما في رتبة كاحدة. ألف التعريف فييما بالعيد. كفي بعض النسخ،  –( المك كؿ كذك األداة
 .  (2)لمك كؿ"ثـ األداة. فجعمو بعد ا

عدة أل اظ منيا:             ا  مناسبتو في الرلط بيف ال  كؿ كاألبكاب دكف تقديـ كتأخير مستخدم -11
 .(7)(، ك)كما تقدـ(6)(، ك)كما سيأتي(5)(، ك)سبق ذكرىا(4)(، ك)كما سبق(3)كسيأتي()
،     (10)(ف، ك)كينبيي أ(9)(، ك)فكما تقكؿ(8)(سمكب الحكار نحك كممة )فإذا قمتاستعانتو بأ -12

 . (13)(، ك)لك قمت(12)(، ك)يقاؿ(11)(ك)فتقكؿ
قاؿ سيبكيو: كزعـ " ( لئلشارة إل  مكةع انتياء مكةع النقل، نحك قكلو:استخدامو لكممة )انتي  -13

 .(14)"لمظير، كاألكؿ أكثر كأعرؼ. انتي يكنس أنؾ تقكؿ: أعطيتكمو كما تقكؿ في ا
لمتسييل كالتكةيح، كمثاؿ ذلؾ قكلو في حاؿ  كثرة ذكره األمثمة في كل مسألة مف مساسل الشرح -14

كمثاؿ  (15) النَّاُس  الَِّذيفا قااؿا لاُيـُ  مثاؿ المةي: " ان راؼ الماةي إل  الحاؿ بككنو  مة :
ماْيِيـْ   :االستقباؿ  .(16)"(17) ِإالَّ الَِّذيفا تااُبكا ِمْف قاْبِل أاْف تاْقِدُركا عا

                                                 

 (.1/277ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 .78المرجع السابق، ص (2)
 .48المرجع السابق، صانظر:  (3)
 .57المرجع السابق، صانظر:  (4)
 .76المرجع السابق، صانظر:  (5)
 .79لمرجع السابق، صاانظر:  (6)
 .252المرجع السابق، صانظر:  (7)
 .47المرجع السابق، صانظر:  (8)
 .69المرجع السابق، صانظر:  (9)
 .78المرجع السابق، صانظر:  (10)
 .100المرجع السابق، صانظر:  (11)
 .257المرجع السابق، صانظر:  (12)
 .290المرجع السابق، صانظر:  (13)
 .84المرجع السابق، ص (14)
 .]173األحزاب: [ (15)
 .]34األحزاب: [ (16)
 (.1/100ابف عقيل، المساعد )ج (17)
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 ( نحك قكلو في أحكاؿ أ مياينيا، كخا ة الةمير )أؼلةماسر كتبيإكثاره مف اإلشارة إل  ا -15
أؼ مبحكثة، يقاؿ: استحاث الشيء تطمبو كقد ةاع في  –( )كتركت الببلد حيث بيثالعطف: "

، كاستباث عنو بحث عنو، كيقاؿ: تركتيـ حيث بيث، أؼ ا  التراب، كباث عف الشيء يبكث باكث
 .(1)مت رقيف متبدديف"

فتقدر زيادة أؿ، كينكؼ " ، كمثاؿ ذلؾ قكلو:(2)(ظو )كفيو بحث، كم ا  حثو عم  البحث كثير  -16
باإلةافة االن  اؿ، كيحكـ بتنكير المةاؼ، كما قاؿ سيبكيو في قكليـ: كل شاة كسخمتيا 

 .(3)"يا، قالو الم نف، كفي الثاني بحثبدرىـ، أف المراد: كل شاة كسخمة ل
تكسط ثبلثة أقكاؿ، كفي التقدـ كذلؾ: كيتمخص مف ىذا في ال" إشارتو إل  التمخيص، نحك قكلو: -17

المنع فييما: كىك قكؿ جميكر الب رييف. كالجكاز فييما: كىك قكؿ األخ ش: كالت رقة بيف 
الظرؼ كنحكه كغيرىما: كىك قكؿ ابف برىاف فييما. كقكؿ الم نف في التكسط فقط. كفي 

 .  (4)لمةمر فيجكز"ال كرتيف، قكؿ رابع، كىك لمككفييف: الت رقة بيف الظاىر فيمتنع، كا
 شرحو معاني األبيات الشعرية ، كذلؾ نحك قكلو في بيت الشعر القاسل : -18

الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ُتّعيِّرناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أانَّناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا عا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اِليؾا أاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػُتـ ُممككا ػػػػػػػػػػػػػػػػػعا ناْحػػػػػػػػػػػػػػػػػُف  ا كا
(5) 

 .  (6)"حاؿ ت عمكنا مثمكـ في حاؿ ممككـ أؼ نحف في" 
 لـ يأل و بأؼ شكٍل مف األشكاؿ. عدـ اعتماده أسمكب السؤاؿ كالجكاب في شرحو، كيبدك أنو -19

 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/101ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 .334المرجع السابق، صانظر:  (2)
 (.2/66المرجع السابق، )ج (3)
 .33المرجع السابق، ص (4)
حيػاف األندلسػي،  ي( كأب2/346لتسييل )جابف مالؾ، شرح ا( ك 2/555البيت ببل نسبة في السخاكؼ، س ر السعادة )ج (5) 

كنػػػػاظر الجػػػػيش، تمييػػػػد القكاعػػػػد ( 574كابػػػػف ىشػػػػاـ األن ػػػػارؼ، مينػػػػي المبيػػػػب )ص( 9/116التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج
 .(5/3309)ج

 (.2/31ابف عقيل، المساعد )ج (6)
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 السمسيمي:  منيج: اا خامس
 يتميز منيج السمسيمي في شرحو لكتاب التسييل في النقاط اآلتية : 

 ُمبينا   -هللا عميو كسمـ  مػ  –بدأ السمسيمي كبلمو بمقدمة خ يا بالحمد كال بلة عم  رسكلو  -1
يـ فأردُت أْف أكتبا عميو أمثمة ليسيل ذلؾ تعقيد عم  ال  فيوسبب تألي و ىذا الشرح لككف أف "

ز منيجو في ىذا ". ثـ يبر اح التسييل(عميَّ في أق ر زماف سميتو )ش اء العميل في إية
كلـ أكتب عميو مف سؤاالت الشيخ رحمو هللا إال قميبل  فإف أكثرىا قد أجيب عنيا الشرح، قاسبل : "

ثـ ختميا بخاتمة  ".ؿ كجكاب مخافة التطكيلجة إل  سؤافي تعميقة كتبيا مف كاف قبمنا فبل حا
كهللا تعال  أسأؿ أف ين عني النظر فيو، فيقكؿ: "يدعك بيا بمن عة ىذا الشرح لو كلكل مف أمعف 

بو كمف نظر فيو، كأف يي ر لي كلكالدّؼ كأف يجيرنا مف النار، كلساسر المسمميف آميف ك م  
   ".   عم  كل شيء قديريما  كثيرا  إنو مد كآلو كسمـ تسمػهللا عم  مح

ريعاتو ال  كؿ، ُيعدُّ السمسيمي مف أكثر الشراح متابعة البف مالؾ في ترتيبو كتبكيبو لؤلبكاب كت  -2
، كما فعل غيره مف الُشّراح، الميـ إال أرلعة ف كؿ قد أك معمبل   ا  أك ناقد ا  فقمما نجده معترة

ف كقع م  الذؼ  (1)در مكقع الحاؿ فيك حاؿ(دمجيا مع ال  كؿ التي قبميا، كمف ذلؾ ف ل )كاا
لمعطكؼ بحت  بعض متبكعو أك ا ل )، ككذلؾ ف(2)ألحقو ب  ل الحاؿ كاجب التنكير

قد يمي عند غير المبرد لكال ، كف ل )(4)، الذؼ ُألحق بباب المعطكؼ عطف النسق(3)(كبعةو
تكال  قسـ ذا كاا ، ككذلؾ ف ل )(6)الذؼ ألحقو بسابقو (5)(االمتناعية الةمير المكةكع لمن ب

 .(8)إذ حذؼ السمسيمي منو ل ظة ف ل، كُألحق ىذا ال  ل بسابقو (7)(كأداة شرط غير امتناعي
المتف  وكةع مف خبلؿبيف المتف كالشرح، في ال  ل  التجزسةنيج السمسيمي في شرحو طريقة  -3

تاء ( لساكنةكيعتبر ال عل بتاء التأنيث ا)يزه عف الشرح، كمثاؿ ذلؾ قكلو: "بيف أقكاس كبيرة، تم
  . (9)"لـ يكف فعل تعجب ا  ال عل الماةي مت رفا  كغير مت رفالتأنيث الساكنة تميز 

                                                 

 (.109ابف مالؾ، التسييل )صانظر:  (1)
 (.2/546السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (2)
 (.175ابف مالؾ، التسييل )ص: انظر (3)
 (.2/873السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (4)
 (.148ابف مالؾ، التسييل )صانظر:  (5)
 (.2/738السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (6)
 (.153ابف مالؾ، التسييل )صانظر:  (7)
 (.2/765السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (8)
 (.102-1/101المرجع السابق، )ج (9)
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كثيرة نحك )كما سيأتي  ا  اظأل  ا  رلط بيف ال  كؿ كاألبكاب، مستخدمُحسِف مبلسمتو في ال -4
، (6)ما سيذكر(ك، ك)(5)(، ك)كما يأتي(4)(، ك)قد تقدـ(3)(، ك)فيما تقدـ آن ا  (2)(، ك)تقدـ أف(1)(ا  قريب
 . (7)سنبيف ذلؾ(ك)

، ك)كأف (11)(اؿفيق، ك)(10)تقكؿ(، ك)(9)(، ك)فقكلؾ(8)(تخدامو أسمكب الحكار، نحك كممة )قمتاس -5
 . (14)(، ك)فميتأمل ذلؾ(13)(، ك)افيـ(12)(قاسبل  قاؿ

إشارتو إل  مكاةع انتياء آراء النحاة مف خبلؿ كةعو أقكاس  ييرة عند بداية القكؿ كنيايتو،  -6
اإلعراب انقبلب األلف التي كانت حالة الرفع في المثن  كالكاك : فقاؿ الجرمي" ؿ ذلؾ قكلو:كمثا

 . (15)في حالة الجمع"
نبيو المدعك كدعاُؤه ىك ت" اىتمامو بتعريف الم طمحات النحكية، نحك تعري و النداء بقكلو: -7

ِر بو كالمستعيِف مستن ا االستياثة دعاُء ال" االستياثة بقكلو: ا  ، كتعري و أية(16)"ليجيب كيمنع
 .(17)"بالمستعاِف بو

تنبيو : إعماؿ المةاؼ ال " (، كمثاؿ ذلؾ قكلو:المعمميف المنبية، ككممة )تنبيواستخدامو ألل اظ  -8
 . (18)خبلؼ فيو بيف الب رييف كالككفييف"

                                                 

 (.1/146السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (1)
 .149انظر: المرجع السابق، ص (2)
 .233المرجع السابق، صانظر:  (3)
 .257المرجع السابق، صانظر:  (4)
 (.2/929المرجع السابق، )جانظر:  (5)
 (.3/992المرجع السابق، )جانظر:  (6)
 .1069المرجع السابق، ص انظر: (7)
 (.2/929السابق، )ج المرجعانظر:  (8)
 .111المرجع السابق، صانظر:  (9)
 .241المرجع السابق، صانظر:  (10)
 .370المرجع السابق، صانظر:  (11)
 .415المرجع السابق، صانظر:  (12)
 .446المرجع السابق، صانظر:  (13)
 (.2/929المرجع السابق، )جانظر:  (14)
 (.2/929المرجع السابق، )ج (15)
 (.2/929)ج المرجع السابق، (16)
 .815المرجع السابق، ص (17)
 .650المرجع السابق، ص (18)
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شرحو لمم ردات كذكر الميات: كأما شرحو لمم ردات يكمف في ت سيره معاني الم ردات، مف ذلؾ  -9
 لو عقب بيت الشعر:قك 

ػػػػػػػػػػػػػػا كناػػػػػػػػػػػػػػراػ ُعُ ػػػػػػػػػػػػػػكرا    كقاػػػػػػػػػػػػػػْد ناْيناػػػػػػػػػػػػػػ  بيا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ياْقتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدنانا الُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُردا الِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا    (1)االا بيا
اؿ الِيبلُظ الساقيف""   .(2)الُخْرُد: الحبيباُت مف النساِء، كالِخدا

ـا كِلْسسا كأما ذكره لميا    ـا "( : ت يككف مف خبلؿ قكلو الميات في )ِنْع ىذه أرلع ليات: ناِع
ـْ كِلِسْس كِنْعـ كِلْسس"سا كلاسِ  ـا كباْأسا كِنِع كناْع

(3). 

حدػ كال تستعمل إمف ذلؾ قكلو بعد قكؿ ابف مالؾ: )قيامو بت كيب متف التسييل البف مالؾ،   -10
ىذا ليس بجيد كال كاب في إ بلح ل ع التسييل أف يقاؿ كال ( "في تنييٍف كغيِرِه دكف إةافة

 . (4)".عمل إحدػ في تنييف دكف إةافة ..تست
عـ إشارتو إل  فف اإلعراب مع ت حيحو إلعراب النحاة لمشكاىد النحكية، مف ذلؾ قكلو في ز   -11

 اسـ بدليل اإلخبار عنيا في قكؿ الشاعر:( "بعض النحاة أف )ُربَّ 

 ياْقُتُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإّف قاْتماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   ِإف
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ   ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل عا ماْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا  كُربَّ قا  (5)عا
ل كالتقدير ُربَّ أنو خبر مبتدأ محذكؼ كالجممة   ة لقتفُربَّ مبتدأ كعار  خبر. كال حيح  

 .(6)"قاْتٍل ُىك عار

 بعده عف اإلطالة في الكبلـ الذؼ ال فاسدة في ذكره مع تجنبو التكرار، كىذا ما نمحظو في قكلو: -12
مف عند قكلو نا بة  السـ إل  آخر األحمر قد كرره الم نف في باب األحرؼ النا بة االسـ "

يا ر ككتبنا شكاىد ىذه األل اظ المتقدمة كميا فبل يمكف إعادتيا ىنا ألنيا ليس فيالرافعة الخب

                                                 

( كابػػف 1/248شػػرح أبيػػات سػػيبكيو )ج ،محػػػمد السػػيرافي ( كأبػػي1/78البيػػت لممػػرار األسػػدؼ فػػي سػػيبكيو،  الكتػػاب )ج (1) 
 (.3/186( كالشاطبي، المقا د الشافية )ج4/705سممة العكتبي، اإلبانة )ج

 (.1/448ل )جالسمسيمي، ش اء العمي (2)
 (.2/585المرجع السابق، )ج (3)
 .570المرجع السابق، ص (4)
( 1/276( كأبػػػػي الحسػػػػف الب ػػػػرؼ، الحماسػػػػة الب ػػػػرية )ج49ص 18/3البيػػػػت لثابػػػػت قطنػػػػة العتكػػػػي فػػػػي شػػػػعره )ؽ (5) 

 كلكف ركاية البيت في شعره عم  خبلؼ ما كرد في ىذا البيت بقكلو:  (.1/89كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإف قاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    فُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  ـْ ِإف ياْقُتُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ فا
 

باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضا  ؾا ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  عا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا  كا  ارُ ٍل عا
  

 (.675-2/674السمسيمي، ش اء العميل )ج (6)
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ة إل  اإلطالة بذكرىا ُقْمُت كىذه المسألة معركفة لمشيخ رحمو هللا فبل حاج" :ا  . كقكلو أية(1)"فاسدة
 . (2)"كهللا أعمـ

عمكال  م ا  ف اعدكلو في باب تنازع العامميف ت سيره كتكةيحو كبلـ ابف مالؾ، مثاؿ ذلؾ ق -13
جكاُز تناُزِع أكثر مف ثبلثٍة ككذا ظاىُر كبلـ ابف ع  كر  ا  ظاىر قكلو ف اعد" كاحدا :

  . (3)كالمسمكع إنما ىك ثبلثة "
ميزػ فيمو ىذه األبيات، كذلؾ نحك قكلو في بيت الشعر  ا  شرحو معن  األبيات الشعرية مبين  -14

 القاسل:

ْع ُجُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ناْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف األُلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْجما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إليناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؾا عا َـّ كجِّ  (4)ثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـا ىذا ِمْف قكلو"  ييـ أؼ نحُف األكل  عرفتا عدـا مباالتيـ بأعداسيـ كُفِي َـّ كجِّ ْع ُجُمكعاؾا ُث  فااْجما

 .(5)"إليناا
ك ( كتبيينو، كذلؾ زيادة لمتكةيح كالتبسيط لمقارغ، كذلؾ نحإكثاره مف اإلشارة إل  الةمير )أؼ -15

تبِة راف)ثـ أكلسؾ كقد ُيق قكلو: " ( أؼ ُأالِء فيقاؿ ُألا  كُتق ُر أكلسؾ فيقاؿ أكالؾ كأال لمرُّ
تبِة الُكْسط "  .(6)القريبة كأكليؾ لمرُّ

( مثاؿ ا  أك تقدير  ا  )تحقيق" مساسل الشرح، كمثاؿ ذلؾ قكلو:إكثاره مف األمثمة في كل مسألة مف  -16
ؼ العمـ المةاؼ كامرغ كمثاؿ التقدير أحد جزأ ا  يق رجل فيك داؿ  عم  مسماه تحقيقالتحق
 .(7)القيس"

. " ، كذلؾ نحك قكلو:اة فيياإشارتو إل  مساسل الخبلؼ كمذاىب النح -17 كأما المنكف ف يو خبلؼ 
 .  (8)"كاز إعمالو. كالككفيكف إل  المنعذىب الب ريكف إل  ج

                                                 

 (.2/917السمسيمي، ش اء العميل )ج (1)
 .793المرجع السابق، ص (2)
 (.1/445السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
( كابػػف الشػػجرؼ، 2/183( كابػػف سػػممة العػػكتبي، اإلبانػػة )ج119ص 46/12)ؽ البيػػت لعبيػػد بػػف األبػػرص فػػي ديكانػػو (4) 

( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػػة 2/39( كابػػػػػف الشػػػػجرؼ، مختػػػػارات شػػػػعراء العػػػػػرب )ج1/42أمػػػػالي ابػػػػف الشػػػػجرؼ )ج
 (.40/381( كالزليدؼ، تاج العركس )ج2/289ج( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )1/458ج)

 (.1/251ء العميل )جالسمسيمي، ش ا (5)
 .256المرجع السابق، ص (6)
 .96المرجع السابق، ص (7)
 (.2/650المرجع السابق، )ج (8)
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. مف األل اظ نحك )فإف قمتفي استعمالو مجمكعة  عم   يية السؤاؿ كالجكاب، متمثبل   اعتماده -18
 مف مثل ق، أك عبارة عف أسسمة كأجكبة بينو كليف شيخو الُسبكي(2)(، ك)فإف قيل. قيل(1)(قمت
  . (6)فسألت. فكتب لي(، ك)(5)قاؿ. فقمت لو(، ك)(4)(، ك)فقمت لو. فقاؿ(3)سألت. فأجاب()

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  (.1/286)ج السمسيمي، ش اء العميلانظر:  (1)
 .117المرجع السابق، صانظر:  (2)
 (.1/293السمسيمي، ش اء العميل )جانظر:  (3)
 .293المرجع السابق، صانظر:  (4)
 .293مرجع السابق، صالانظر:  (5)
 (.2/698)ج انظر: المرجع السابق، (6)
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منيج ناظر الجيش::سادساا 

 في النقاط اآلتية :منيج ناظر الجيش في شرحو لكتاب التسييل  يتميز  

 م   -بدأ ناظر الجيش شرحو بمقدمة خ يا بالحمد ثـ أعقبيا بال بلة كالسبلـ عم  رسكلو -1
ثنيا  القكؿ عم  التسييل كشرحو البف مالؾ، ككذلؾ عم  شرح شيخو أبي مُ  -هللا عميو كسمـ

يف شرح يجمع بيةع شرحا  عم  التسييل  في أنو أراد أف ، ُمظيرا  سبب تأليف شرحو(1)حياف
مف تحامل أبي حياف عم  ابف مالؾ في الرد مف بعد ما رآه  ،أبي حيافشرح ابف مالؾ ك 

طالتو في شرحو عف المق كد، ك  شرح ابف مالؾ مف بعد ما  مف غمكض فيـكالمؤاخذات، كاا
كأف أةع عم  ىذا الت نيف ما " فيقكؿ: ،(2)ككةكح مقا ده ،تتميموعدـ ات ف بالق كر في 
لشرحيف كأتكخ  الجكاب عما يمكف مف مؤاخذات الشيخ كمناقشتو بالبحكث ىك جامع لمقا د ا

ال حيحة كالنقكد ال ريحة، مع ذكر زيادات ان رد بيا ىذا الكتاب كتنقيحات يرغب فييا 
مف هللا تعال  أف يكفقني لسبيل الرشاد، كأف  ا  ف مف الطبلب؛ فشرعت في ذلؾ مستمدالمتيقظك 

كماييديني لمتب ر كالسداد، كأف يع ؿ المراد. كسميتو: تمييد ينني بتكفيقو عم  بمكغ اليرض كاا
أممو مف ىذا العمـ أف المقت ر عميو يستيني بو عف مراجعة سكاه كيدرؾ منتي   ، راجيا  القكاعد

تحدث فييا عف مدػ انشيالو في تأليف ىذا الشرح عم  رغـ  ثـ أردفيا بخاتمة .(3)"كغاية متمّناه
فعند ذلؾ بادرت إل  الشركع في إتماـ ىذا " ، فيقكؿ:ماـ شرحوا كاجيو مف  عكبات في إتم

الكتاب رغبة في انت اع الطبلب، كجزيل األجر كالثكاب، كأسيرت الج ف في إكمالو، كأيقظت 
ف كاف لـ يقف في ساسر أحكالو، كتكجيت إل  ذلؾ مستعينا باهلل تعال ؛  العـز مف سنة الكرػ، كاا

 .(4)"كنعـ الككيل ةل الجزيل كىك حسبنافإنو ذك ال 
  ابف مالؾ في األبكاب كال  كؿ التي جاءت في التسييل، فيك ترسـ ناظر الجيش ُخط -2

ف كاف يسرُد مجمكعة مف األبحاث كالتنبييات  يعرةيا كما ىي مف غير تقديـ كال تأخير، كاا
كما كيستيني ناظر الجيش عف شرح  التي قد ت ل إل  عشرة أبحاث، أك أمكر تتعمق بالباب.

       الُم نف استكف  ذلؾ، كقكلو في ف ل ما ُيمحق بالتحذير كاإلغراء: د ال  كؿ؛ ألفَّ أح

                                                 

 (.1/107ناظر الجيش، تمييد القكاعد )جانظر:  (1)
 .110-109المرجع السابق، ص انظر: (2)
 .110المرجع السابق، ص (3)
 .112المرجع السابق، ص (4)
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أك يتـ األقساـ التي ترؾ الُم نف الحديث  (1)"ككبلمو في ىذا ال  ل جميّّ مستيٍف عف الشرح"
 عنيا.      

بالحرؼ  القياـ بالشرح مسبكقا   ص(، ثـريقة ذكر المتف مسبكقا  بالحرؼ )اتبع ناظر الجيش ط -3
، كقد ا  حرفي ا  حو لممتف شرح)ش(، ثـ أنو بعد أف يذكر المتف يبدأ مباشرة بقكؿ ابف مالؾ في شر 

ي ل إل    حات متعددة، ثـ يكرد بعد ذلؾ مجمكعة مف األبحاث كالتنبييات، أك أمكر تتعمق 
  أتبعتو بما ، فإذا انتيثـ أنا أكرد كبلـ الم نف أكال  " بالمسألة. كقد  رح بعممو ىذا، بقكلو:

 .(2)يتعيف اإلشارة إليو، كالتنبيو عميو"
يذكر ناظر الجيش كبلـ الم نف في كتبو األخرػ، كالسيما كتابو شرح الكافية الشافية، ثـ يعرج  -4

، ثـ يذكر األمكر التي تتعمق بالنص و بدر الديف الذؼ أكمل شرح كالدهعم  ذكر ما قالو ابن
كبعد فأنا أكرد كبلمو في شرح الكافية، ثـ كبلـ كلده، ثـ " المشركح، كىذا ما نممسو في قكلو:

قكلو في مسألة  ا  ية. كأ(3)"(ا يتعمق بالكممة المذككرة أعني )إذفأشير إل  ما ال بدَّ منو مم
كلنبدأ بذكر كبلمو في شرح " بعد فاء السببية المسبكقة باألجكبة الثمانية: ا  )أف( كجكبإةمار 

ـ بدر الديف ثـ نعكد إل  ل ع الكتاب كذكر ما تيسر إف شاء هللا الكافية ثـ بذكر كبلـ اإلما
 .   (4)تعال "

مف أجل تقريب المساسل لمقارغ في أثناء األسسمة  اعتماده عم   يية السؤاؿ كالجكاب بكثرة -5
    القاسمة عم  االفتراض العقمي، ثـ اإلجابة عنيا، كمف األل اظ التي عبر بيا عف ىذا األسمكب

، ك)فإف قيل. (7)فإف قيل. قيل(، ك)(6)(، ك)فقيل. كالجكاب(5)(كاب عف ذلؾ)قيل. كالج
  كمثاؿ ذلؾ قكلو: .(10)(، ك)فيقاؿ . كقد يجاب عف ذلؾ(9)(، ك)قد يقاؿ . كالجكاب(8)(فالجكاب

                                                 

 (.6/3689ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.4/1772المرجع السابق، )ج (2)
 (.8/4154المرجع السابق، )ج (3)
 .4192-4191المرجع السابق، ص (4)
 (.152-1/151المرجع السابق، )ج انظر: (5)
 .153-152المرجع السابق، ص انظر: (6)
 .184المرجع السابق، ص انظر: (7)
 (.4/1777المرجع السابق، )ج انظر: (8)
 (.5/2363المرجع السابق، )ج انظر: (9)
 (.9/4318لسابق، )جالمرجع ا انظر: (10)
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و: بأنو لك لـ يقدمو فإف قيل: إذا كاف المراد ما ذكرت، فؤلؼ شيء قدـ ل ع مستقل؟ أجيب عن"
 .  (1)، فيكىـ ذلؾ أنيما راجعاف إليو كىما قسماف لمداؿ ال لممستقل"ا  تقدير أك  ا  لكليو تحقيق

في نيايتو،  (2)()انتي بالتنبيو عم  انتياء كبلـ منقكؿ، أك شرٍح ما، بكتابة كممة  ا  اىتمامو كثير  -6
، كيقكلكف: ىاناكااِف فيُ قاؿ سيبكيو: كمف العرب مف يقكؿ ىاُنكؾا كاىانااؾا كا " نحك قكلو: جركنو ىاِنيؾا
   .(3)"مجرػ األبِ 

، ك)الذؼ (6)كقد عممت(، ك)(5)(لؾ أف تقكؿ:، ك)(4)(سمكب الحكار، نحك: كممة )كاعمـاستعانتو بأ -7
 .(10)، ك)الذؼ عممناه((9)(، ك)نعكد إل (8)(، ك)لقاسل أف يقكؿ:(7)(ينبيي

ك ليس عم   حة اآلراء النحكية تدلل عم  براعتو في ال ناعة النحكية في ا  إ داره أحكام -8
اعتذار ىك ك) ،(12)(، ك)ىك جيد(11)(راء، كأمثمة ىذه األحكاـ عبارة )كىك نقد جيدمجرد ناقل لآل
ك)ىك  ،(16)(، ك)ليس بجيد(15)(، ك)ليس ىذا القكؿ ب حيح(14)(، ك)ىذا باطل(13)(جيد  حيح

 .  (18)(ك)ليس ىذا استدراكا   ،(17)(مردكد

 

                                                 

 (.1/134ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 .149-148-147-146-143-136-134المرجع السابق، ص انظر: (2)
 .184المرجع السابق، ص (3)
 .265المرجع السابق، ص انظر: (4)
 .240المرجع السابق، ص انظر: (5)
 .143المرجع السابق، ص انظر: (6)
 .155صالمرجع السابق،  انظر: (7)
 .166المرجع السابق، ص انظر: (8)
 .173المرجع السابق، ص انظر: (9)
 .229المرجع السابق، ص انظر: (10)
 .168المرجع السابق، ص انظر: (11)
 .228المرجع السابق، ص انظر: (12)
 .225المرجع السابق، ص انظر: (13)
 .247المرجع السابق، ص انظر: (14)
 .297المرجع السابق، ص انظر: (15)
 .306المرجع السابق، ص انظر: (16)
 .346المرجع السابق، ص انظر: (17)
 .176المرجع السابق، ص انظر: (18)



 87 

و عم  رلط مكةكعات الشرح ببعةيا عنايتو الشديدة في استخداـ أل اظ جزلة تكحي بحر  -9
كما ك) ،(2)(، ك)تقدـ أف(1)(يـ أك تأخير، كذلؾ نحك:)قد تقدـالبعض بطريقة منظمة دكف تقد

 .(6)(، ك)كما ستعرؼ(5)(، ك)فيما تقدـ(4)(، ك)كما سيأتي(3)تقدـ(
نما كاا  :"المةمرقكلو في باب بيف األبكاب كال  كؿ كال ركع كذلؾ نحك ذكر المناسبة ب عنايتو -10

األكؿ من كب، كالثاني يجر ما بعده؛  أخر المنادػ كالمةاؼ فذكرىما في أثناء الكتاب؛ ألفَّ 
 .   (7)فناسب أال يذكرا إال بعد الدخكؿ في أبكاب المعرلات كذكر المرفكعات كالمن كبات"

 شركعو بعمل مقدمة قبل البدء في الشرح لكل باب مف األبكاب النحكية، كذلؾ مثل قكلو في باب -11
لما فرغ مف شرح الكممة كذكر أقساميا، كشرح الكبلـ كما يتعمق بذلؾ، " إعراب ال حيح اآلخر:

ككاف ذلؾ ال يتـ إال باإلعراب شرع في ذكره،  ككاف المق كد مف عمـ النحك ت حيح الكبلـ،
 . (8)كيمـز مف ذلؾ التعرض لذكر المعرب كالمبني مف الكممات الثبلث..."

ـ فيو  ا  عدد: "لما كاف العدد م تقر في باب ال ا  كقكلو أية إل  التمييز ك ل بابو ببابو، كقدَّ
الكبلـ عم  العدد المميز بمن كب كال بدَّ في الترجمة مف مةاؼ محذكؼ كالتقدير: باب اسـ 

 .  (9)العدد، كاسـ العدد ما كةع لكمية آحاد األشياء، كأ كلو اثنتا عشرة كممة..."
حكاـ تساعد في تبسيط كتقريب األ ا  ؾ مف خبلؿ استخدامو أل اظابف مالت سيره كتكةيحو لكبلـ  -12

مق كد الم نف مف ىذا ، ك)(11)(، ك)المراد(10)(النحكية لدػ القارغ، نحك )كم يـك كبلمو
: أك حرٍؼ أك ُسككٍف أك حذٍؼ أمريف: مف حركٍة كأفاد بقكلو، كمثاؿ ذلؾ قكلو: "(12)الكبلـ(

: اإلعبلـ بأف اإلعراب منح ر فيما . الثانياإلجماؿ الذؼ في ل ع ما أحدىما: إيةاح
   .(13)ذكره"

                                                 

 (.1/132ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج انظر: (1)
 .133المرجع السابق، ص انظر: (2)
 .144المرجع السابق، ص انظر: (3)
 .142المرجع السابق، ص انظر: (4)
 .207المرجع السابق، ص انظر: (5)
 .280المرجع السابق، ص انظر: (6)
 .447المرجع السابق، ص (7)
 .223المرجع السابق، ص (8)
 (.5/2399)ج المرجع السابق، (9)
 (.1/352المرجع السابق، )ج انظر: (10)
 .396المرجع السابق، ص انظر: (11)
 (.6/2806المرجع السابق، )ج انظر: (12)
 (.1/225المرجع السابق، )ج (13)
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ث ليات: إحداىا: كاعمـ في مرء ثبل" اىتمامو بذكر الميات المتعمقة بالم ع الكاحد، مف ذلؾ قكلو: -13
ْمِبوِ  ياُحكُؿ باْيفا اْلماْرءِ   :ة القرآف الكريـ، قاؿ هللا تعال كىي لي ا  فتح الميـ مطمق قا الثانية :   (1)كا

الثالثة : إتباع الميـ اليمزة في (.ا  : )كسر الميـ مطمقيذكرىا الم نف إنما ذكرىا الشيخ كلـ 
         . (2)حركات اإلعراب"

كاعمـ أف الم ع ىك ال كت الذؼ " عنايتو بتعريف الم طمحات كالحدكد ، كذلؾ نحك قكلو: -14
 .(3)يعتمد عم  مقاطع الحركؼ، كاحترز بذلؾ مف ال كت الساذج"

النسخة األ ح في إتماـ اآلراء النحكية  ا  سخ كتاب التسييل البف مالؾ متخير كافة نإشارتو ل -15
كماؿ النقص فييا، كمثاؿ ذلؾ قكلو في كالةمير في " :شرح الكممة كالكبلـ كما يتعمق بوباب  كاا

( يرجع إل  شرح ال إل  الكبلـ، كما تكىمو بعةيـ، كقد كق ت عم  ىذه الترجمة في نسخة )بو
باب شرح ل  فقاؿ فييا: "الكتاب، ذكر الم نف بخطو عمييا أنيا النسخة األك  مف نسخ ىذا

 .(4)الكممة كالكبلـ كما يتعمق بذلؾ مف العبلمات كاألقساـ"
، (6)(ثـ ىا ىنا تنبيو)ك ،(5)(ثـ ىا ىنا أبحاث) نحك:استخدامو ألل اظ المعمميف المنبية لمطمبة،  -16

 .(9)(ثـ ىا ىنا أمكر ينبو عمييا)، ك(8)(ياتثـ ىا ىنا تنبي)، ك(7)(ثـ ىا ىنا بحثاف)ك
م طمحات الب رييف كالككفييف في مكةع كاحد مع ذكره مبررات كل  ناظر الجيشـ ااستخد -17

:        كمف ذلؾ قكلو في ةمير ال  ل، عند كل فريق م طمح عم  كجو يبرر سبب تسميتو
ْيد ييف كيكعند الككف ا  لمسم  ف بل  عند الب رييف، كعمادالةمير ا" ِسْبُت زا ُىكا  ا  مف قكلؾ: حا

ن  اؿ السامع عف لم  ل بيف شيسيف ال يستين  أحدىما عف اآلخر، كال فسمي ف بل   الكريـ.
   .(10)ألنو معتمد عميو في تقرير المراد كمزيد البياف" ا  . كسمي عمادا  تكىـ الخبر تابع

                                                 

 .]24:  اؿاألن[ (1)
 (.1/271ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 .128المرجع السابق، ص (3)
 .127المرجع السابق، ص (4)
 .131المرجع السابق، ص انظر: (5)
 .154المرجع السابق، ص انظر: (6)
 .156المرجع السابق، ص انظر: (7)
 .487المرجع السابق، ص انظر: (8)
 (.2/643المرجع السابق، )ج انظر: (9)
 (.1/565المرجع السابق، )ج (10)
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 ا  أل اظ ا  بيا مف أحكاـ، مستخدم كما يتعمق إشارتو إل  التمخيص بعد ذكر المسألة كاستي اء آراسيا -18
، (4)(ك)فحا مو ،(3)(تبيف مف ىذا، ك)(2)(، ك)فتمخص(1)(دالة عم  ذلؾ نحك )انتي  ُممخ ا  

كُممخص ما ذكره الم نف أف المحمكؿ عم  المثن  في اإلعراب بالنسبة إل  " كمثاؿ ذلؾ قكلو:
 .(5)مدلكلو أكثر مف اثنيف..." المدلكؿ: ثبلثة أقساـ: ما مدلكلو كاحد كما مدلكلو اثناف كما

لمساسل الخبلؼ التي تدكر بيف النحاة الب رييف كالككفييف، كذلؾ نحك قكلو في  ا  تعرةو كثير  -19
أما أنا فذىب الب ريكف إل  أف أ مو اليمزة " ةمير مف الةماسر المن  مة كىك الةمير)أنا(

لسكت؛ بدليل حذفيا في الك ل، كالنكف، كأف األلف فيو زاسدة يؤت  بيا لمكقف، كما يؤت  بيا ا
أ ل كبأف الياء تعاقبيا، كقكؿ حاتـ الطاسي: ىاذا فاْزِدؼ أاّنو. كذىب الككفيكف إل  أف األلف 

 : (6)؛ بدليل إثباتيا في قكؿ حميد بف ثكرا  أية
ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراِة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْعِرُفكِني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيُف العا  أاناػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سا

 
ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا    ا تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارَّْيتُ  قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ  ُحما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنااما  (7)"السَّ

 شكاىد النحكية التي تتمحكر عمييا األبيات الشعرية، مف ذلؾ قكلو في بيت الشعر:إبرازه ال -20 

ْيػػػػػػػػػػػدُكـ ػػػػػػػػػػػا راْأسا زا ػػػػػػػػػػػبلا زْيػػػػػػػػػػػُدناا ياػػػػػػػػػػػكـا النَّقا  عا
 

اِةػػػػػػػػػي باػػػػػػػػػأْبياضا   تايفِ  ما ػػػػػػػػػْ را ػػػػػػػػػاِني الشَّ ياما
(8) 

 .  (9)الشاىد فيو: إةافة زيد إل  ةمير المتكمـ، ككذا إةافة زيد الثاني إل  ةمير الخطاب" 
 

                                                 

 (.1/146ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج انظر: (1)
 .485المرجع السابق، ص انظر: (2)
 .161المرجع السابق، ص انظر: (3)
 .340المرجع السابق، ص انظر: (4)
 .325المرجع السابق، ص (5)
أبػػي حيػاف األندلسػػي، ك ( 1/312أسػاس الببلغػة )ج( كالزمخشػػرؼ، 133البيػت لحميػد بػػف ثػكر اليبللػي فػػي ديكانػو )ص (6) 

( 34/208( كالزليػدؼ، تػاج العػركس )ج1/499)ج تمييد القكاعدناظر الجيش، ك ( 195-2/194)ج التذييل كالتكميل
( كأبػػػي سػػػعيد 4/132( كال ػػػارابي، معجػػػـ ديػػػكاف العػػػرب )ج2/124اإلبانػػػة )ج ابػػػف سػػػممة العػػػكتبي، كبػػػبل نسػػػبة فػػػي

( كاأل ػػػبياني، المجمػػػكع المييػػػث 11-1/10( كابػػػف جنػػػي، المن ػػػف )ج1/205كيو )جالسػػػيرافي، شػػػرح كتػػػاب سػػػيب
( كزيػف الػديف الػرازؼ، مختػار ال ػحاح 2/7( كابف األثير، البديع )ج2/304( كابف يعيش، شرح الم  ل )ج1/37)ج
 (..21خير الكبلـ )ص ،القسطنطيني( ك 13/37( كابف منظكر، لساف العرب )ج24)ص

 (.499-1/498د القكاعد )جناظر الجيش، تميي (7)
( 1/165( كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاىد المينػػػي )ج3/1297البيػػػت لرجػػػل مػػػف طػػػيء فػػػي العينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة )ج (8) 

( كالسػػميف الحمبػػي، عمػػدة 1/147( كابػػف مالػػؾ، شػػرح التسػػييل )ج2/37كالبيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ابػػف األثيػػر، البػػديع )ج
 .(2/224كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 2/620قكاعد )ج( كناظر الجيش، تمييد ال3/119الح اظ )ج

 (.2/620تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (9)
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 ويشتمل عمى مطمبيف:  :لثالثا لمبحثا
 موازنة بيف الشروح. : المطمب األوؿ

 :أسماة الشروح 
مف الجميل أف أغمب شػركح التسػييل قػد ح ظػت البػف مالػؾ فةػمو كذكػره، فعنػد الحػديث 

 التسييل، فإنيا تتكزع إل  قسميف، ىما: يحر اف أسماء كتب أبي حياف كتبلميذه شع
 ماؤىا مع مسم  كتاب تسييل ال كاسد البف مالؾ، كىي:أرلعة منيا تناغمت أس :أكال  
 التذييل كالتكميل في شرح التسييل ألبي حياف. -
 المساعد عم  تسييل ال كاسد البف عقيل . -
 ش اء العميل في إيةاح التسييل ألبي عبد هللا السمسيمي.  -
 تمييد القكاعد بشرح تسييل ال كاسد لناظر الجيش. -
 بالشرح فقط، كىما:كتاباف منيا ُسميا  :ا  ثاني
 شرح التسييل لممرادؼ. -
 شرح خطبة التسييل البف ىشاـ األن ارؼ. -
 :ُخطب الشروح 

التسييل في كةع ُخطبة في مقدمة شركحيـ،  كحار اتجو أبك حياف كجميع تبلميذه ش
عازميف الُخط  في بياف مناىجيـ كأىدافيـ مف الشرح، إةافة  إل  تسميتيـ الشرح مع تنكع بيف 

ذكر الُخطبة مف حيث اإلطالة كاالخت ار، كذلؾ بحسب ما تقتةيو طبيعة منيج  الشركح في
 كل شارح منيـ لمُخطبة. 

 :عرض متف الشروح 
إال أفَّ في شرحيـ متف التسييل،  كاحدة يقةطر التسييل  كشارحانتيج أبك حياف كتبلميذه 

الكتاب بن و  طريقة تتبع كىيىناؾ اختبلؼ يسير بينيـ في طريقة تناكؿ بعض الجزسيات، 
كىي الطريقة التي يأخذ فييا شارح المتف فقرة أك فقرات تطكؿ عند  –طريقة التجزسة  –أؼ 

لمم نف في مقدار ال قرة  ا  يـ اآلخر، كقد يككف الشارح متابعبعةيـ، كتق ر عند بعة
بيف قكؿ الم نف كالشارح ب ا ل كلكف نكع ال  ل  التي يتناكليا، كقد يككف غير ذلؾ.

 :يظير ذلؾ في اتجاىيفتمف مف شرح آلخر، ك تخمحدد 
لم  ل بيف كبلـ الم نف كالشارح كػ)ص(  يستخدـ الرمكز الحرفيةاالتجاه األكؿ: 

 لمداللة عم  كبلـ الم نف، كالرمز )ش( لمداللة كبلـ الشارح.
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 كمف الشراح الذيف اتبعكا ىذه الطريقة: أبك حياف كتمميذيو المرادؼ كناظر الجيش.  
الثاني: يستخدـ نظاـ األقكاس ) ( لم  ل بيف كبلـ الم نف كالشارح مف خبلؿ االتجاه 

 كةع األقكاس حكؿ قكؿ م نف المتف.
 كمف الشراح الذيف اتبعكا ىذه الطريقة: ابف ىشاـ، كابف عقيل، كالسمسيمي.  

 :أسموب الشروح 
يف مف تنكعت أساليب شركح التسييل بتنكع سعة العمـ، كغزارة المعمكمات التي تتبا

 شارح آلخر، كمف أىـ مميزات ىذه الشركح ما يمي:   
 مقدمة المتف   الُخطبة (:  :أوالا 
 ، عم  النحك اآلتي: ُخطبة التسييلالتسييل في اىتماميـ ب شارحكانقسـ   
، كناظر ابف ىشاـ ىما:ك ُخطبة التسييل البف مالؾ، كالتعميق عمييا،  بشرح قامااثناف  -1

 الجيش.  
 كتمميذيو المرادؼ، كالسمسيمي. أبك حياف كىـ: ىا،ك كلـ يشرحق ُخطبة التسييلثبلثة تجاكزا  -2
 ابف عقيل.  ، كىك:يشرحيا دكف أف ُخطبة التسييل بذكر قاـكاحد  -3
 حلية شرح متف التسييل: :اا ثاني
 آلية شركح أبي حياف كتبلميذه عم  نسق كاحد، بل تنكعت إل  ثبلثة أقساـ: لـ تسْر   

كفق نسق منظـ في شرح كل باب أك ف ل مف متف التسييل، فتبدأ  األكل : طريقة تسير
 بتمييد، ثـ ت  يل يتعمق بتكةيح القةايا الخا ة بالشرح، كت سير الم ردات، ثـ تقدـ إجماال  

 في نياية الشرح، كمف أ حاب ىذه الطريقة: أبك حياف، كناظر الجيش.   
ح فتارة  يذكر فييا تمييد لمباب أك ال  ل الثانية: طريقة تعددت فييا الطرؽ كاآلليات في الشر 

 كقد تمثل ىذه الطريقة: المرادؼ.    كتارة  تتجو إل  اإلجماؿ، كتارة  أخرػ تتجو إل  الت  يل،
، كابف عقيل، كقد ارتاد ىذه الطريقة: ابف ىشاـالثالثة: مباشرة الشرح دكف نسق معيف، 

 كالسمسيمي.  
  متف الشروح: :اا ثالث
التسييل عند أبي حياف كتبلميذه مف حيث الحجـ كالسيكلة كال عكبة  تباينت شركح  

فتارة  يميل بعض منيا إل  التسييل كاإليجاز كتارة أخرػ تميل إل  اإلطالة كاالست اةة، كمنيا 
 ما يجمع بيف االثنيف، فتتكزع الشركح كفق ىذا المعيار إل  ثبلثة أنكاع:

د الذؼ قد ي ل إل  أف يككف يجاز الشدياألكؿ: مكجز مباشر: كىك الذؼ انماز باإل
 كشرح ابف ىشاـ، كالسمسيمي. مخبل   ا  إيجاز 
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كالسيكلة كال عكبة، كيمثمو  الثاني: متكسط: كىك الذؼ يجمع بيف اإلطالة كاالخت ار  
 المرادؼ، كابف عقيل. 

الثالث: مطكؿ: كىك الذؼ يميل إل  ال عكبة لكثرة مساسمو، كاتساع قةاياه،   
و، كتنكع عمكمو كالتذييل كالتكميل ألبي حياف الذؼ أحس بيذه اإلطالة فاخت ره في كافتراةات

كتاب آخر سماه ارتشاؼ الةرب مف لساف العرب. ككذلؾ شرح ناظر الجيش الذؼ ُبعد بمنزلة 
 ثبلثة شركح؛ ألنو جمع فيو كبلـ ابف مالؾ، ككبلـ أبي حياف، ككبلـ الشارح ن سو.    

 ثمة:الشواىد واألم :اا رابع
كاألمثمة عم  مختمف أشكاليا  الشكاىدب حياف كتبلميذه مميسة يشركح أب مف المعمكـ أف  

كعم   .كثقافتو كسعة عمـ الشارح حجـ الشرح،عم  حسب  ككثرتيا قمتياكألكانيا متراكحة في 
العمكـ لقد اتسمت كتب أبي حياف كتبلميذه بأنيا مدرسة الشكاىد، ك ناعة األمثمة، كاالستدالؿ 

 باآليات القرآنية، كاألحاديث النبكية، كأقكاؿ العرب، كأمثاليـ كأشعارىـ.
 كما يم ت االنتباه أف السمة العامة عم  ىذه الشركح أف الشكاىد كاألمثمة لـ تختمف فييا  

 إل  حد كبير؛ فيي في اليالب األعـ متشابية، كمكررة.  
 مصادر الشروح: :اا خامس

  الشركح بكل دقة كتمعف كتأمل ستظير ال ارؽ في ال شؾ في أف نظرة يسيرة إل  
أبك حياف، ثـ ناظر الجيش، ثـ المرادؼ كابف عقيل كالسمسيمي  كيت درىاالم ادر، كنكعيتيا، 

  كابف ىشاـ.   
 التنظيـ والترتيب ألبواب وفصوؿ الشروح: :اا سادس

رتيبي الذؼ التسييل عم  المنيج التنظيمي كالت شارحكلقد سار أبك حياف كتبلميذه   
 كةعو ابف مالؾ، كىذا أمر  منطقي؛ ألنيـ شراح لكتابو، فتكزعكا إل  قسميف: 

األكؿ: سار عم  ن س نيج ابف مالؾ  احب متف التسييل في ترتيب المكةكعات، كما يتعمق 
بيا مف أبكاب كف كؿ إال أنيـ أدرجكا عميو عدد مف االستدراكات، كالردكد كاالعتراةات؛ بسبب 

 ا  عنكاف الباب، أك عدـ إفراده باب ض األبكاب في غير محميا، أك مخال تو النحاة فيإدراجو بع
 لبعض المكةكعات، كقد تمثل ىذا القسـ: أبك حياف.     

الثاني: التـز باألبكاب كال  كؿ التي كةعيا الم نف دكف تقديـ أك تأخير فييا، أك تعميق عم  
اسد، لعديد مف المساسل، كاألبحاث، كالتنبييات، كال ك مسميات األبكاب كترتيبيا، كلكف مع إةافة ا

تحت ىذه األبكاب، كال  كؿ، كقد انتيج ىذا القسـ تبلميذ أبي  ا  كالتعميقات، التي تندرج ةمن
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حياف، كىـ: المرادؼ، كابف عقيل، كالسمسيمي الذؼ دمج أرلعة ف كؿ في شرحو في ف كؿ 
 أخرػ قبميا، كناظر الجيش.   

 

 :أىمية الشروح:  المطمب الثاني
 : أىمية كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل:أوالا 

ُيعُد كتاب التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل مف أكف  الشركح كأكسعيا قد جمع  
يـ كمنازعيـ، ككسمو فيو أبك حياف كل ما تناثر مف آراء النحاة المتقدميف عم  اختبلؼ مشارل

ف ىذا العمـ ما ال يكجد في كتاب كفاراعا بما حازه تآليف األ حاب"قد جمع مبأنو كتاب  "
(1). 

ه، ، كىك الذؼ فتح الباب عم  م راعيو لمف جاء بعدم  بل   ا  فشرح أبك حياف التسييل شرح
اؿ القدماء إال في كتاب سيبكيو، أك التسييل، أك م ن اتو، فقد ق ا  ككاف قد التـز أف ال يقرغ أحد

( إنو لـ يؤلف في العرلية أعظـ منيما، كال أح   ب )ارتشاؼ الةربعف ىذا الشرح ككتا
 .  (2)لمخبلؼ كاألحكاؿ

أمتع هللا تعال  ب كاسده الجمة، شرح شيخو أبي حياف بقكلو: " (3)لجيشكقد ك ف ناظر ا     
كأىدػ إل  ركحو ركح الرةا كالرحمة، ف تح ميالقو المعةمة، كفؾ تراكيبو المشكمة، كعمل عم  

ل مبانيو المجممة، فتـ بذلؾ التكميل األرب، كأقبل المشتيمكف ينسمكف إليو مف كل حدب، ت  ي
؛ ليككف بقية الكتاب حا رْ شا  حا را ثـ اقتةت ىممو العمية كمقا ده المرةية أف يةيف إل  ما شا 

سابغ الذيكؿ جـّ النقكؿ،  كبيرا   ؛ فكةع كتابا  عم  المتعطشيف مستيبل   كغماما   قبل  مست م ن ا  
 ".زير ال كاسد كثير األمثمة كالشكاىد أطاؿ فيو الكبلـ كنشر األقساـغ

فتح مق مو، كأكةح مشكمو، شرح أبي حياف بأنو قد: " (4)عبد القادر المكي د كسـكق 
يـ عميو، كرغبيـ ، كجدد ما عاد ُرفاتا  كأحيا منو ما كاف ُمكاتا   ر الناس عم  قراءتو، كحةَّ سَّ ، كجا
َـّ فيو، كأرشدىـ إليو، كش  ".  الن ع بو ساسر األقطار كالبمداف رحو الشرح الذؼ سارت بو الركباف، كعا

                                                 

راب )ج (1)  (.4-1/3أبك حياف األندلسي، ارتشاؼ الةَّ
 (.1/282انظر: السيكطي، بيية الكعاة )ج (2)
 (.1/109ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/2السبيل )ج عبد القادر المكي، ىداية (4)
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بأنو عميد مف خاض غمار ىاتيؾ عف أبي حياف في شرحو: " (1)كقاؿ المرابط الدالسي  
المجج، كغاص في قعر تيار ذلؾ الثبج، الستخراج فراسده المكنكنة، كاحتياز فكاسده الم كنة، 

 ف مسالكو، كعسر عم  سالكو".فإنو المسيل لما كعر م

كيعد شرح أبك حياف الركيزة األساس ألؼ شرح عم  التسييل، إذ كاف الشراح يستنيركف   
اف كشرحو، بو، فيزيدكف، أك يقممكف، أك يعترةكف، أك يكافقكف، فمـ يخل شرح مف ذكر أبي حي

  ء كالنحاة. في شركح النحاة كعالـ، كنحكؼ مف أكابر العمما ا  ككاف حةكره القكؼ كاةح

فالشيخ أبك حياف لـ يترؾ شاردة، كال كاردة إال كذكرىا في شرحو، كليس ىذا فحسب بل    
، ناقش فييا آراء ابف مالؾ، كاستدرؾ عميو في كثير مف المساسل، شامبل   مل التسييل تحميبل  ح

األل ية  ل التي تبيف مف ظاىرىا أنيا تخالف ما ذىب إليو في كتبو مثلسكاعتذر في بعض المسا
 كشرح التسييل، كشرح الكافية.      

كالككفييف، ، كما احتكػ شرحو عم  الكثير مف المساسل الخبلفية بيف الب رييف  
كالبيدادييف، كاألندلسييف، كالميارلة، ناىيؾ عف ذكره آراء العمماء التي ال عد ليا كال ح ر، كال 

ندلس كمؤل اتيـ النحكية كالميكية التي سيما أنو يعد مكسكعة شاممة ح ظت أغمب آراء نحاة األ
طكػ عمييا الزمف فأفقدىا أثرىا عبر التاريخ، فساىـ في ذكره ليذه اآلراء في الح اظ عم  الثركة 
النحكية كال رفية كالميكية التي يمتمكيا نحاة األندلس منذ قركف كالتي مف شأنيا رفع النحك 

كىذا إف دؿ عم  شيء فإنما يدؿ لعرلية كتطكرىا. العرلي إل  أعم  مستكياتو في ازدىار المية ا
قكة شخ يتو، كمكانتو العممية، كقدرتو عم  ح ع كفيـ آراء النحاة، كاستنباط عمميا كأحكاميا، 

كعمميـ، كيبيف مكق و كما ذىبكا إليو، فمـ يكتف بنقل ما كرد عنيـ فقط، بل كاف يناقش آراءىـ 
 ظر الثاقب.   إل  الدليل الكاةح، كالن ا  منيا، مستند

 : أىمية كتاب شرح التسييل لممرادي:اا ثاني
لمقارغ كالباحث، فيك  ا  و تسييل ابف مالؾ يسير جعل في ا  يعد شرح المرادؼ شرحا  م يد       

طيب  ا  داني ا  ث أبرز محاسف التسييل، كجعمو قط منيل لمف أراد أف ينيل مف شرابو العذب. حي
لمنحاة كال رفييف  ا  كثيق ا  فكاف م در  ل طارؽ ألبكاب النحك.لك ا  الراسحة حمك المذاؽ، كم تاح

ينقمكف عنو كيعكلكف عميو، كىذا يدؿ عم  براعتو كحسف لباقتو كاجتياده كانكبابو عم  كتب 
 السابقيف كاالقتداء بيـ.

                                                 

 (.1/90المرابط الدالسي، نتاسج التح يل )ج (1)
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ىذا كقد ظيرت شخ ية المرادؼ في شرحو، كبانت قكتو كعممو، كتجمت فيو مكاىبو   
د أكثر فيو مف ذكر المساسل الخبلفية، كاآلراء النحكية، كلياف نسبتيا كأفكاره، كآراؤه، فق

أل حابيا، كىذا الشرح يميل إل  االخت ار كاإليجاز، كيبتعد عف المناقشات النحكية كال رفية 
التي دارت في بعض شركح التسييل، لخص فيو المرادؼ شرح التسييل البف مالؾ عف كتاب 

ذكره آراسو في مؤل اتو كاألل ية كشرح التسييل كغيرىا مما يدؿ عم   التذييل كالتكميل بإيجاز، مع
بشرح أبي حياف، فأخذ عنو  ا  دػ تأثره بيا. كتأثر أيةمدػ اطبلعو عم  م ن ات ابف مالؾ كم

 مادتو كم ادره. 

كألىمية شرحو نجد الكثير مف عمماء النحك قد نقمكا الكثير مف شرح المرادؼ في   
 ي، كالشمني، كاألشمكني، كخالد األزىرؼ، كالسيكطي، كغيرىـ.مؤل اتيـ كالدمامين

 التسييل البف ىشاـ: خطبة : أىمية كتاب شرحلثاا ثا
ىك شرح في غاية اإليجاز كاالخت ار عكف فيو مؤل و عم  شرح ُخطبة التسييل البف  

ف إل  تتبع أل اظ ابف مالؾ فييا مالؾ في أكراؽ عدتيا أرلع كخمسيف كرقة سع  ابف ىشاـ ، كاا
 كييمب عم  ىذا الشرح استدراكات عم  ابف مالؾ ،كاف لـ يستكعبيا كميا بالشرح كالت  يل

ككنيما لـ  في في كتابو التذييل كالتكميل شيخو أبي حيافكذلؾ عم  ، ك  احب المتف في شرحو
، كعم  الرغـ ذكر تمؾ االستدراكاتب يشرحا خطبة كتاب التسييل. األمر الذؼ دعاه في اإلفاةة

مبلسية م ف  ير حجمو إال أنو يشتمل عم  نكت كفكاسد نحكية ك رفية، كليكية، كببلغية، كاا
 .تتعمق برسـ الحركؼ ككتابتيا

كمف الجديد الذؼ يم ت نظر القارغ رفع سمك ابف ىشاـ في مشاركاتو في العمـك   
المكجز كيشيع في ىذا الشرح  الببلغية في ىذا الشرح عم  نحك ال يظير في ساسر كتبو، كما

 تأمبلت بارعات في المعاني، كدركس عممية في العناية بالمعن  مع الم ع.

 : أىمية كتاب المساعد في شرح تسييل الفوائد البف عقيل:رابعاا 
مكجز كتعميق مخت ر يجمع بيف اإلطالة شرح المساعد البف عقيل يعد كتاب  

كب مبسط في غاية الكةكح كمراده بأسم مق كدهكاالخت ار إال أنو ُيكفي بحاجتو، كيحقق 
حاطتو كليكية، ،ك رفية ،ب كاسد ككق ات نحكيةلككنو يمتاز  كالبياف كمناقشات بتقارير كافية  كاا

  .مكةكعية ىادسة لمذاىب النحاة كآراسيـ
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مف  النحكية بمختمف أنكاعيا الشكاىدب كقد أظير ابف عقيل في شرحو اىتماما  كاةحا   
حديث الشريف، كالشعر العرلي، كأقكاؿ العرب المأثكرة، كلياتيـ كال كالقراءات، القرآف الكريـ،
   .سبيمو في ذلؾ سبيل ابف مالؾ في تسييمو كشرحو المتعددة.

 :لمسمسيمي خامساا: أىمية كتاب شفاة العميل في إيضاح التسييل
التي تجمت فيو ، لتسييل ابف مالؾيعد كتاب ش اء العميل لمسمسيمي مف الشركح الميمة  
إال أنو يميل إل  ، ة مؤل و في عرض المادة العممية بأسمكب يسير بعيد عف التعقيدبراع

 كليكية، ،آراء نحكية ك رفية فيك يبرزاالخت ار كاإليجاز، كيبتعد عف المناقشات النحكية 
، كىذا إف دؿ عم  شيء بالشكاىد بمختمف أنكاعيا تعزيزا  لمقاعدة النحكية كمساسل خبلفية مكممة

السمسيمي كاطبلعو عم  الم ادر النحكية لدػ المتقدميف كالمتأخريف عم  سعة ثقافة  فإنما يدؿ
 إل  ع ره عم  حد السكاء.

 :لناظر الجيش تمييد القواعد بشرح تسييل الفوائد: أىمية كتاب سادساا 
شاممة تةمنت شركح التسييل، فيك شرح مع ذكر  نحكية يعد ىذا الكتاب مكسكعة  

كشرح ابف مالؾ، كشرح أبي حياف، كشرح الشارح ن سو، باإلةافة لككنو خبل ة ألىـ الشركح، 
جمعت مف م ادر متعددة كمتنكعة مف مؤل ات النحاة كأقكاليـ  جامعا  لممباحث النحكية التي

، كالمساسل النحكية كال رفية كاألحكاـتشتمل عم  اآلراء  كانت مشيكرة أك ميمكرة، كالتيأسكاء 
 في معرفة دقاسق النحك.  تنبييات الميمة كالم يدة، كال كاسد كالالخبلفية

التي تظير  األجكبة الجيدة عف اعتراةات أبي حياف عم  ابف مالؾكما كيحتكؼ عم   
مف خبلؿ ت نيدىا مدػ انت اره البف مالؾ كفق رؤيتو ال حيحة في بمكرة األحكاـ النحكية 

كتف فيك لـ يالمناسبة لذلؾ، القكية لشكاىد كاالساطعة كالبراىيف القاطعة  كتحميميا ُمحتجا  باألدلة
نما تعرض ليا بالشرح كالتعميق؛ بسرد آراء السابقيف كمذاىبيـ كحججو قكية سكاء أاردَّ المذىب  كاا

 أـ أخذ بو. 

قيمة عممية عظيمة تتمثل في أنو مرجع ميـ لكل باحث أراد ب كيتميز ىذا الكتاب   
متأخريف إل  ع ره عم  حد سكاء، فقد حرص  احبو لنحاة المتقدميف أك الا أراءم  الكقكؼ ع

 كغيرىـ. ، كم رييفعم  جمع آراء النحاة ما أمكنو: مف ب رييف كككفييف كأندلسييف كميرلييف
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 الفصل الثاني
 استدراكات أبي حياف وتالميذه

 وشرحوعمى التسييل  
 ويشتمل عمى استدراكات أبي حياف
 ييلوتالميذه حسب ترتيب كتاب التس
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 شرح الكممة والكالـ وما يتعمق بو الباب األوؿ:
 

 اا حد النحو اصطالح -1
 ".باب شرح الكممة كالكبلـ كما يتعمق بو" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

يشرع في  ذٍ ليانو، كحينسبشرح النحك ك  ككاف ينبيي أف يبدأ أكال  : " (2)حيافأبك  كيقكؿ
مف معرفتو عم  سبيل اإلجماؿ، ثـ  ر في عمـ مف العمـك ال بد لو أكال  شرح ما ذكر؛ ألف الناظ

ُثر ما  نف الناُس مف  بعد ذلؾ يتعرؼ ما احتكػ عميو ذلؾ ال ف عم  سبيل الت  يل. كقد كا
النحك : ) (3)احب المستكفيال القميل، قاؿ  ه إمـ، كما تاعارَّض أحد  منيـ لحدالكتب في ىذا الع

 ناعة عممية يانظُر بيا  احُبيا في أل اِظ العرِب مف جية ما يتألف بحسب استعماليـ ليعرؼ 
  األخرػ(. كقاؿ  احب النسبة بيف  يية النظـ ك كرة المعن ، فيتك ل بإحداىما إل

النحك عمـ  ابف ىشاـ: )كمدلكالتيا(. كقاؿ  النحك ىك عمـ  بالتيييرات البلحقة لمكِمـ: ) (4)البسيط
:  (5)ف العرب(. كقاؿ  احب المباحثبأقيسِة تايايُِّر ذكاِت الكاِمـ كأكاخرىا بالنسبة إل  لية لسا

:  (6)كقاؿ  احب المقرب فقط(. ا  تركيبك  ا  يو عف أحكاؿ الكمـ العرلية إفرادالنحك عمـ  ُيبحث ف)
                                                 

 (.1/3شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.14-1/13أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/11ال رخاف، المستكف  في النحك )ج (3)

. المسػتكف  فػي النحػككتػاب حب كماؿ الديف أبك سعد عمي بف مسعكد بف محمكد بف الحكـ ال رخاف القاةػي  ػاىك 
 (.2/206انظر: السيكطي، بيية الكعاة )ج

بػػابف العمػػج، ككػػاف ممػػف أقػػاـ بػػاليمف المعػػركؼ  مد بػػف عمػػي اإلشػػبيميػعبػػد هللا محػػ اإلمػػاـ العػػالـ ةػػياء الػػديف أبػػكىػػك  (4) 
( 9/420يط )ج. انظػػر : أبػػك حيػػاف األندلسػػي، البحػػر المحػػ)البسػػيط فػػي النحػػك( كتػػاب كمػػف ت ػػاني و:ك ػػنف بيػػا، 

 (.2/370كالسيكطي، بيية الكعاة )ج
، كتعمـ القرآف كالنحك عم  القاسـ بف أحمد بف المكفق بف جع ر األندلسي المرسي النحكؼ ىك عمـ الديف أبك محػمد  (5) 

 (،شرح الم  لكمف ت اني و: ) أبي البقاء العكبرؼ ، ك التاج الكندؼك مد بف نكح اليافقي، ػمحعمماء ع ره، منيـ : 
 .لميجرةسنة إحدػ كستيف كستماسة  دمشق كتكفي في. (شرح الشاطبيةك)، (شرح الجزكلية المباحث الكاممية فيك)

( كالزركمي، األعبلـ 2/250( كالسيكطي، بيية الكعاة )ج2189-5/2188انظر: ياقكت الحمكؼ، معجـ األدباء )ج
 (.5/172)ج

إمػاـ العرليػة كعالميػا، كحامػل  بػابف ع ػ كر المعػركؼرمي مد بػف عمػي الحةػػأبك الحسف عمي بف مػؤمف بػف محػىك   (6)
، كمػف م ػن اتو الجميمػة التػي سػارت أبػي عمػي الشػمكليفك أبػي الحسػف الػدباج،  لكاسيا. تتممذ عمػ  عممػاء ع ػره أمثػاؿ

سػنة ثػبلث كسػتيف إلييا الركباف: )المقرب في النحك(، ك)الممتع في الت ريف(، ك)شرح الجزكلية(، كتكفي فػي تػكنس 
( 219-218( كال يركزآبػػػادؼ، البميػػػػة )ص166-22/165لميجػػػرة. انظػػػر: ال ػػػػ دؼ، الػػػكافي بالكفيػػػات )ج ماسةسػػػتك 

 (.2/210كالسيكطي، بيية الكعاة )ج
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فة أحكاـ ـ العرب، المك مة إل  معر )النحك عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبل
 (. أجزاسو التي استمف منيا

كا طبلحا أل اٍظ  ا  كحكم ا  معرفة أكةاع كبلـ العرب ذاتالنحك : ) (1)كقاؿ  احب البديع
ْسم ا  حد  ".  (ا  كرا

                   التوضيح والتحميل:

ت  تعري اتو لقد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ في ىذه المسألة، حد النحك بش
ابف  -، أؼفي شرحو حد المقرب ذكرإال أنو  (2)األن ارؼ  ابف ىشاـ ، كاتبعو في ذلؾالمختم ة
كاتبعو حياف لككنو الحد األشير،  أبي شيخو مف بيف ىذه الحدكد الستة التي ذكرىا -ع  كر
ب كبالرجكع إل  كت ،مف بيف ىذه الحدكد حد  احب المباحث منتقيا   (3)ناظر الجيش أيةا  

النحك إنما أريد ":  يقكؿ (4)مد بف السراج النحكؼ ػبكر مح اأبالنحك لتتبع تعريف حد النحك نجد 
بو أف ينحك المتكمـ إذا تعممو كبلـ العرب، كىك عمـ استخرجو المتقدمكف فيو مف استقراء كبلـ 

 ."العرب

 :قكؿ ىك، فيباب القكؿ عم  النحكفي  الذؼ يعرؼ النحك (5)ابف جني يطالعنا أيةا  ك   
انتحاء سمت كبلـ العرب في ت رفو مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير "

كاإلةافة كالنسب كالتركيب كغير ذلؾ ليمحق مف ليس مف أىل المية العرلية بأىميا في ال  احة 
ف شذ بعةيـ عنيا رد بو إلييا. كىك في األ ل م در شاسع  ف لـ يكف منيـ كاا فينطق بيا كاا

ثـ خص بو انتحاء ىذا القبيل مف العمـ كما أف ال قو في  كقكلؾ: ق دت ق دا   ا  نحكت نحك ؼ أ
 ".األ ل م در فقيت الشيء أؼ عرفتو ثـ خص بو عمـ الشريعة

                                                 

 (.1/7ابف األثير، البديع )ج (1)
 .ؼ المك ػمي، أخػذ النحػك عػف ابػف الػدىافمد بف األثير الجػزر ػمد بف محػمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف مح ىك

 ػػناعة (، ك)البػػديع فػػي شػػرح ف ػػكؿ ابػػف الػػدىاف فػػي النحػػكككلػػي ديػػكاف اإلنشػػاء فػػي المك ػػل، كمػػف ت ػػاني و : )
لميجػػػرة. انظػػػر: ابػػػف ال ػػػكطي، مجمػػػع اآلداب  بالمك ػػػل سػػػنة سػػػت كسػػػتماسةكتػػػكفي  (،ال ػػػركؽ كاألبنيػػػة)ك (،الكتػػػاب
 (.  341ممقف، العقد المذىب )ص( كابف ال367-8/366( كالسبكي، طبقات الشافعية الكبرػ )ج498-4/497)ج

 (.452ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (2)
 (.1/114ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/35ابف السراج، األ كؿ في النحك )ج (4)
 (.1/35ابف جني، الخ اسص )ج (5)
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ذكر ما ُيستخرج بو نحك فقد انتقده ابف الحاج بأنو "كأما تعريف ابف ع  كر لحد ال  
لحقيقة النحك، كبأفَّ فيو: أف المقاييس شيء غير  ا  ينبو الشيء ليس تبيالنحك، كتبييف ما ُيستخرج 

 . (1)النحك، كعمـ مقاييس كبلـ العرب ىك النحك"

بتعريف أبي عمي كبالتمعف في الن ف األكؿ مف تعريف ابف ع  كر نجده متأثرا    
، كىك ينقسـ النحك عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العربال ارسي: "
 قسميف: 

 .(2)أحدىما: تييير يمحق أكاخر الكمـ. كاآلخر: تييير يمحق ذكات الكمـ كأن سيا"  

 لنحك.ا مف حدكد أليق حد تعريف ابف جني أف (3)كيرػ السيكطي  

 

 لغات العرب في  كممة( -2
 ".الكممة في المية عبارة عف كبلـ تاـ" : (4)قاؿ ابف مالؾ  

ِمم: " (5)أبك حياف يقكؿك    ( تسكيُف كزف ناِبقة، كيجكز في )الكاِممة( عم  ةكلية الحجاز )كا
 البلـ مع فتح الكاؼ ككسرىا، قيل: كىي لية تميـ".

ْ نة كِكْممة عم  كزف ِسْدرة، كىي لية: " (6)كأةاؼ المرادؼ   ْممة عم  كزف جا  ". تميـ، ككا

 التوضيح والتحميل:                    

ع المرادؼ ما قالو أبك كاتب مة()كم عرب فيال ليات ذكر عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد  
عم  لية  ك)الكاْممة( )الِكْممة( بمثاؿ عم  ما جيء عم  كزف  ألحق كبلموإال أنو  ا  حياف تمام

 .تميـ

 

                                                 

 (.24السيكطي، االقتراح )ص (1)
 (.1/182التكممة )ج عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح (2)
 (.23السيكطي، االقتراح )ص (3)
 (.1/3ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.1/15أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.64المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (6)
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، كاتبعيما ليات العرب في )كممة( ذكرما ذىب إليو فيفي (1)ابف يعيشأبك حياف  ككافق  
 أيةا . (2)الشاطبي

 

 حد المفع -3
 ".الكممة ل ع  " : (3)ؾقاؿ ابف مال  

( جنس يشمل المحدكد كغيره، كىك في األ ل م در كقكلو: )ل ع: " (4)يقكؿ المرادؼك   
، ا  عم  المقطع، فمك جست بال كت ساذجل ع الشيء أؼ: رماه، ثـ أطمق عم  ال كت المعتمد 

 ".   لـ يسـ ل ظ ا

قو عم  المستعمل كىك أعـ الخمسة ل د: "كأما الم ع...  (5)كأةاؼ ناظر الجيش   
 ".كالميمل
 التوضيح والتحميل:        

تعريف )الم ع( االستدراؾ عم  ابف مالؾ في ب (6)المرادؼ، كناظر الجيشكل مف ان رد   
 المذككرة مع بيانو سبب ذلؾ.أف الم ع أعـ األل اظ الخمسة  أف ناظر الجيش أشار إال

المرادؼ كناظر الجيش في  مف ما ذىب إليو كلعكس  (7)كيسير ركف الديف الحديثي  
 كت يعتمد عم  مخرج الحركؼ فال كت الساذج ال يسم    تعري يما لم ع، فيقكؿ : "الم ع

ف خرج مف ال ـ إذ لـ يعتمد عم  مخرج الحركؼ".  ل ظا  كاا

 

 

 

                                                 

 (.1/71ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.1/42المقا د الشافية )جق الشاطبي (2)
 (.1/3ف مالؾ، شرح التسييل )جاب (3)
 (. 65-64المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.1/137)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (5)
 . 137؛ ص 128المرجع السابق، ص (6)
 أ(.4ؽركف الديف الحديثي، الكتاب الركني ) (7)
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 تصدير حد الكممة بالقوؿ ال بالمفع -4
، كىكذا شأف فقكلو )ل ع( جنس يشمل المحدكد كغير المحدكد: " (1)قاؿ أبك حياف  

أقرب،  ا  أبعد كترؾ جنس ا  سبالجنس، ثـ تأتي بال  ل، لكف الم نف أخذ جن الحدكد، تبدأ أكال  
)ديز( مقمكب )زيد(، ك)رفعج( مقمكب )جع ر(، (؛ إذ الم ع ينطمق عم  الميمل كػالقكؿكىك )

ُة كاف ينبيي أف يقكؿ: الكممكينطمق عم  المكةكع، فمك أخذ الجنس األقرب كاف أحسف، ف
    ."قكؿ  

سـ كبعض )مستقل( مف بعض اكاحتيج إل  أف يتحرز بػ: "ا  كيقكؿ في مقاـ آخر أية  
لـ يحتج إل  التحرز  –كىك القكؿ –، كىك الم ع، فمك أخذ أقرب منو ا  فعل ألنو أخذ جنسا  بعيد

 . (2))مستقل( ألف بعض اسـ كبعض فعل ال يقاؿ لو )قكؿ("بقكلو: 

اؿ ابف الخباز: القكؿ أخص مف الم ع؛ ألنو البد لو مف داللة: إما : "ق (3)المرادؼ يقكؿك   
ما عقمية كما في المؤل ات كالمجازات".   كةعية كما في الم ردات الحقيقية، كاا

 التوضيح والتحميل:  

الكممة بالقكؿ ال بالم ع؛ لككنو يتةمف  أبك حياف عم  ابف مالؾ بأف يبدأ استدرؾ  
كبلمو بقكؿ ابف  دعما  عف تأييده لقكؿ شيخو أبي حياف مُ  (4)ؼكعبر المرادالجنس األقرب، 

 .في ىذه المسألة أيةا   (5)السيكطي ىماكأيد، ذكرهالسابق  الخباز

ما قيل ك : " أيةا  أفَّ القكؿ أكل  مف الم ع، كىذا ما نبلحظو في قكلو (6)كيرػ السيكطي  
ع لعدـ تبادره إل  األذىاف إذ ىك إلطبلؽ القكؿ عم  غيره كالرأؼ ممنك   مف أف ذكر الم ع أكل

 ."مجاز

 ما يقتضي لمكممة في حاؿ الوضع -5
 ".داؿ بالكةع" : (7)قاؿ ابف مالؾ  

                                                 

 (.1/15أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .18السابق، صالمرجع  (2)
 (.65المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 .  65المرجع السابق، ص (4)
 (.1/23السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 .  23المرجع السابق، ص (6)
 (.1/3ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
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كقاؿ غيره: احترز بالكةع مما يدؿ بالطبع كقكؿ الناسـ إّخ، فإنو : " (1)قاؿ أبك حيافك   
حَّف إذا يدؿ عم  استيراقو في النكـ، كعند السعاؿ إّح إّح، فُي يـ منو أذػ ال در، ك  الم ِع الُم ا

 ". عم  ذلؾ المعن  لـ تكف بالتكاةع ال ُيسم  كممة ألف داللتيا فكل ىذاُفيـ منو معن  
 التوضيح والتحميل:  

الداللة عم  الكةع  لقد استدرؾ أبك حياف قسماف آخراف غير ما ذكره ابف مالؾ في  
  ىي: يخرج منو ثبلثة أقساـ،الذؼ 

  .ما ذكره ابف مالؾ تماما  الميمل كىذا  : أحدىماف  

( التي تدؿ عم  قكؿ الناسـ عند استيراقو في إخّ نحك قكلنا: ) ما يدؿ بالطبع،كثانييما :   
  ( التي تدؿ عم  السعاؿ عند اإلحساس بألـ في ال در.إّح إحّ النكـ، ككذلؾ )

 .  الذؼ ُي يـ منو المعن  الم ع الم حف: ا ميكثالث  

  في ىذه المسألة. أبا حياف شيخو (2)المرادؼ كتابع  

لككنيا  تككف داّلة  عم  معن  بالطبع ال بالكةع، ىذه األل اظ  أفَّ  (3)كيرػ ابف يعيش  
ِمـ ، ألّف داللتيا لـ تكف بالتكاُةع كاال طبلح" بة  مف حركٍؼ مم كٍظ بيا، كال يقاؿ ليا كا   ". مركَّ

ـا منو معن  ما   ال يدؿ عم  معن  الكةع كذلؾ  بينما يرػ أف الم ع الم حف إذا ُفِي
ُ و معن   ما، فبل تسمَّ  كممة   ناعيَّة ، ألّف داللتيا "؛ فَّ أل الم ظة إذا ُ ّح ت كفِيـ منيا ُم حِّ

 .(4)"عم  ذلؾ المعن  لـ تكف بالتكاةع

 

 الصيغ التي تجية لغير المفع منوية مع المفع -6
ْنِكؼّّ معو". : (5)قاؿ ابف مالؾ    "أك ما

                                                 

 (.1/19أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (. 65)ص لقسـ النحكؼ()االمرادؼ، شرح التسييل  (2)
 (.1/71)جشرح الم  ل ، ابف يعيش (3)
 .71المرجع السابق، ص (4)
 (.1/3ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
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( ألف الكممة عم  قسميف: مم كظ بيا، ىذا قسيـ  لقكلو: )ل ع  : " (1)حياف يقكؿ أبكك   
ُل، فمك لـ يذكر ىذا لكاف  ُل، كناْ عا ْل، كأافعا  -بعض المحدكدكمنكية مع الم ع، كال اعل في اْفعا

 قد خرج عف الحد، كالمعن : أك غيُر ل ٍع منكؼّّ مع الم ع". –كىك ما ال ُيم ع بو 

"الكممة قسماف: أحدىما: ل ع   تو ما ذكر، كاآلخر: غير ل ع منكؼ  :(2)كقاؿ المرادؼ  
 ".   اْفعالْ ك  ناْ عالُ ك  ت ْ عالك  أافعالُ مع الم ع، كمثالو ال اعل في نحك: 

 التوضيح والتحميل:  

  يغ التي تجيء ليير الم ع منكية مع الم عال عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ  
ْل، كأافعالُ  ُل،كال اعل في اْفعا في ىذا  ،(5)كالسمسيمي ،(4)كابف عقيل ،(3)كاتبعو المرادؼ ، كناْ عا

 الجانب، كلكف المرادؼ أةاؼ  يية رابعة عم  مثاؿ ال اعل، كىي:  يية )ت ْ عال(.  

 حياف كتبلميذه في ىذه المسألة. إليو أبكذىب ا م (6)الشاطبي كتابع  

 

 دالئل حصر الكممة في االسـ والفعل والحرؼ -7
 ".كىي اسـ كفعل كحرؼ" : (7)ابف مالؾقاؿ   

 ذكر النحكيكف دالسل لح ر الكممة في االسـ كال عل كالحرؼ:: " (8)يقكؿ أبك حيافك   

أحدىا: دليل االستقراء، كىك أف أسمة النحكييف المستقرسيف عمـ النحك تتبعكا أل اظ   
 العرب، فمـ يجدكا غير ىذه الثبلثة.

ا أف تدؿ عم  معناىا بان رادىا، أك تدؿ عم  معناىا ال الدليل الثاني: أف الكممة إم  
لزماف ذلؾ  ابان رادىا بل بذكر متعمق، كىذا الثاني ىك الحرؼ، كاألكؿ إما أف تتعرض ببنيتي

 المعن ، أك ال تتعرض، كالثاني ىك االسـ، كالذؼ قبمو ىك ال عل، فبل رابع.
                                                 

 (.1/20أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.66المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 .66المرجع السابق، ص (3)
 (.5-1/4جابف عقيل، المساعد ) (4)
 (.1/96السمسيمي، ش اء العميل )ج (5)
 (.1/96الشاطبي، المقا د الشافية )ج (6)
 (.1/3ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  22-1/21التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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كرابطة بيف الذات كالحدث، فاألكؿ  الدليل الثالث: قالكا: المعاني ثبلثة: ذات، كحدث،  
 االسـ، كالثاني ال عل، كالثالث الحرؼ.

 كفي ىذه الدالسل بحث كنظر، كأجكدىا الثاني.  

يي لئلسناد ف ا  ، كىك أف الكممة إف لـ تكف ُركنا  رابع دليبل   -رحمو هللا  -كذكر الم نف  
ف كانت ُركن ال فيي فعل.فيي اسـ،  فإف قاِبمات اإلسناد بطرفيو ا  حرؼ، كاا  كاا

فيك استدالؿ بالعكارض ال بالذاتيات  ا  ؼ ذكره راجع إل  االستقراء، كأيةكىذا الدليل الذ  
ذا ذكر دليل الح ر فإنما يككف التردد فيم  ا  ا يككف ذاتيألف اإلسناد إنما يككف حالة التركيب، كاا

 . "ا  ال فيما يككف عارة
 التوضيح والتحميل:  

لـ يتطرؽ ليا ابف  لح ر الكممة في االسـ كال عل كالحرؼ رػ أخ دالسل ذكر أبك حياف  
  .مالؾ في متف كتابو )التسييل( كشرحو

 كىك التي ذكرىادليل كاحد مف الدالسل  شيخو أبا حياف بذكر (1)ناظر الجيش تابعقد ك   
 الدليل الثاني.  

قا را  عم   يذىب إل  أف انقساـ الكممة إل  اسـ كفعل كحرؼ ليس (2)كنجد ابف الخباز  
األساس الذؼ قاـ عميو ىذا التقسيـ ىك أساس  المية العرلية بل ىك ماثل في جميع الميات؛ ألفَّ 

. كلما كاف كذلؾ فالميات في ىذا سكاء أؼ أف الكممة في أؼ لية مف الميات جنس يقع عقمي
كممة في التحتو ىذه األنكاع الثبلثة: االسـ، كال عل، كالحرؼ. فيقكؿ: "كال يختص انح ار 

الدليل الذؼ دؿ عم  االنح ار في الثبلثة عقمي، كاألمكر  بمية العرب؛ ألفَّ  األنكاع الثبلثة
 .العقمية ال تختمف باختبلؼ الميات"

 

 

 

 

                                                 

 (.1/136تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.11ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح شذكر الذىب )ص (2)
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 مصطمح الخالفة -8
(1)يقكؿ أبك حياف  

فعل كحرؼ. ك عم  أف أقساـ الكممة ثبلثة: اسـ كأجمع النحكيكف : "
، أنو كاف (2)بر ا لزلير شيخنا عف  احبو أبي جع ر بفلنا األستاذ أبك جع ر بف ا  كحك

إذ ليس ىك ( خال ة)، ككاف يسميو (اسـ فعل)، كىك الذؼ نسميو نحف ا  يذىب إل  أف ثـ رابع
لنا ذلؾ عنو أستاذنا أبك جع ر عم  سبيل االستيراب كاالستندار   مف الثبلثة . حك ا  عنده كاحد
 ." ليذه المقالة

 التوضيح والتحميل:  

اسـ ال عل أك ما  ان رد أبك حياف دكف تبلميذه بذكر قسـ رابع مف أقساـ الكممة كىك  
عف  يسم  بالخال ة، كىذا عم  كجو غريب كمستندر نقمو عف شيخو أبك جع ر بف الزلير

النحكييف أجمعكا أفَّ الكممة تنقسـ إل   ؛ لككف أفَّ  احبو أبي جع ر أحمد بف  ابر النحكؼ 
 االسـ، كال عل، كالحرؼ.ىي: ثبلثة أقساـ فقط، 

الكمـ ينقسـ ثبلثة أقساـ: اسـ " : في قكلو (3)اـ عبد القاىر الجرجانيكىذا ما أكده اإلم  
كذلؾ ألنو مف الحقاسق،  قسـ رابع كىذا ىك القسمة في ساسر الميات، ثمةكليس  كفعل كحرؼ،

 ."كالحقاسق ال تختمف باختبلؼ الميات

كىذه القسمُة ُمجماع  عمييا عند : " (4)لو ابف زيد العاتكيكيؤكد عم  ذلؾ أيةا  ما قا  
 العمماء بيذا ال ف ال تزيُد، كال تانُقص".  

 دكف أف يعمق عميو. (5)كما ذكره أبك حياف فيما يخص اسـ ال عل قد ذكره السيكطي  

   

                                                 

 (.23-1/22التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
فاةػبل   بارعػا ، فاةػبل  كاتبػا ، مترسػبل  شػاعرا ، حسػف الخػط ا  كاف إمام، ك القيسي الميرلي أبك جع ر أحمد بف  ابرىك  (2) 

في حتػػػ  تػػػكف . انظػػػر: ال ػػػ دؼ، الػػػكا الحػػػديثبيػػػا  كسػػػمع ،م ػػػر بعػػػد السػػػبعماسة. خػػػرج مػػػف األنػػػدلس، كنػػػزؿ نبػػػيبل  
 المنيػػل ال ػػافيابػػف تيػػرؼ بػػردؼ، ك ( 1/163( كابػػف حجػػر العسػػقبلني، الػػدرر الكامنػػة )ج258-6/257بالكفيػػات )ج

   (.2/655)ج ن ح الطيبالمقرؼ، ك ( 1/311)ج بيية الكعاةالسيكطي، ك ( 318-1/317)ج
 (.127)صشرح الجمل في النحك عبد القاىر الجرجاني،  (3 
 (.6ة )صال ةة المةيابف زيد العاتكي،  (4 
 (.1/311بيية الكعاة )ج( كالسيكطي، 1/25السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5 
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 قسـ ما ذىب إليو ابف  ابر النحكؼ تماما  بأف يككف اسـ ال عل (1)بينما أيد ابف الحاج  
غير  حيح لقياـ بأفَّ ذلؾ " (2)عارةو الشاطبي ن سو مف أقساـ الكبلـ. كفي ذات اإلطار رابع

عف أىل االجتياد المعتبريف مف  اإلجماع قبمو عم  خبلؼ قكلو إذ ىك فيما أحسب متأخر جدا  
النحكييف، كألف خكاص األسماء مكجكدة ألسماء األفعاؿ، فكيف يدع  خركجيا عف األسماء، 

فإف قيل: أيف اإلجماع كقد خالف ال راء في المسألة  .ميتيا أسماء أفعاؿ يدؿ عم  ذلؾ أيةا  كتس
كىك مف ال در األكؿ الذيف ال ينعقد إجماع دكنيـ، ألنو في الككفييف نظير سيبكيو في 
الب رييف، أال ترػ أنو يقكؿ في )كبل( إنيا ليست: باسـ كال فعل كال حرؼ، بل ىي بيف األسماء 

فالجكاب: أف قكؿ ال راء في )كبل( ىك الكقف عف الحكـ  عاؿ، فيي إذا عنده نكع رابع؟كاألف
اسـ أك فعل لما تعارةت عنده فييا أدلة االسمية كأدلة ال عمية، فمـ يحكـ عمييا  عمييا بأنيا

ف عد في األ كؿ قكال    ".بشيء ال أنو حكـ عمييا غير ثبلثة، فالكقف ليس بحكـ كاا

 

 حد القوؿ -9
 ".كقد سمي االعتقاد قكال  " : (3)بف مالؾقاؿ ا  

أما القكؿ: فيك الم ع الداؿ عم  معن ؛ فيك أخص مف الم ع؛ : " (4)قاؿ ناظر الجيشك   
ل دقو عم  المستعمل فقط. لكنو أعـ مف الثبلثة الباقية؛ ل دقو عم  الكممة، كالكمـ، كالكبلـ. 

 . "كل ذلؾ عم  سبيل المجازك  ي يـ مف حاؿ الشيء، كعم  اإلشارة،كقد يطمق عم  ما 

 التوضيح والتحميل:  

كىذا ما يؤكده أيةا  ابف  ،بتعريف القكؿفي استدراكو عم  ابف مالؾ  ناظر الجيشان رد   
 فيك أعُـّ منيما، ألّنو عبارة  عف جميع ما ينطق بو المساُف، تاما   (القكؿُ )كأما في قكلو: " (5)يعيش

 ."كاف كناق ا  

 

 
                                                 

 (.1/40الشاطبي، المقا د الشافية )ج (1)
 .41-40المرجع السابق، ص (2)
 (.1/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.1/138ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.76-1/75)ج شرح الم  ل ،ابف يعيش (5)
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 حد الكمـ -10
ه كيشمل ما تألف : "جنس يشمل ساسر المركبات مف الكبلـ كغير  بأنو (1)بك حيافقاؿ أ  

 ".مف كممتيف فأكثر

ث كممات، سكاء كأما في اال طبلح: فيك عبارة عف ثبل: " (2)ناظر الجيش يقكؿك   
 ". أح مت فاسدة أـ ال

 التوضيح والتحميل:  

   .بتعريف آخر ناظر الجيش ثـ أعقبو ،الكمـذكر حد  عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ  

ىذا باب عمـ ما ذىب إليو في تعريف الكمـ، فيقكؿ: "في (3)كبلـ سيبكيوأبك حياف  ككافق
ككافقيما  ."فالكمـ: اسـ، كفعل، كحرؼ جاء لمعن  ليس باسـ كال فعل الكمـ مف العرلية

 في ذلؾ. (4)السمسيمي

 

 ؟اسـ جنس ليا ـىل ىو جمع لمكممة أالخالؼ في الكمـ  -11
الكمـ اسـ جنس جمعي كالنبق كالطرؼ كالمبف، كأقل ما يتناكؿ ثبلث " : (5)قاؿ ابف مالؾ  

 كممات".

كتبع في ذلؾ ابف جني، زعـ أف اسـ الجنس أقل ما يقع عم  ":  (6)يقكؿ أبك حيافك   
ثبلثة، فمذلؾ أطمق النحكيكف الكمـ عم  االسـ كال عل كالحرؼ، قاؿ س: "ىذا باب عمـ ما الكمـ 

ه الكمـ الثبلث كاف : "ما يأتمف مف ىذ عرلية، فالكمـ اسـ كفعل كحرؼ"، كقاؿ أبك عميمف ال
" كمف رأػ أف اسـ الجنس إذا كاف بيير تاء كاف لمكثير، كباأللف كالتاء كاف مستقبل   كامبل  

كمف قاؿ إف اسـ الجنس إذا .. .عل كالحرؼلمقميل، استعذر عم  إطبلؽ الكمـ عم  االسـ كال 
الياء كاف لمكثير استعذر عف إطبلؽ الكمـ عم  االسـ كال عل كالحرؼ. فقاؿ األستاذ كاف بيير 

: "أرادكا بيا األجناس، كاألجناس ال تنح ر أفرادىا". كرد عميو بأف اسـ  فليأبك عمي الشمك 
                                                 

 (.1/28التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  أبك (1)
 (.  1/138تمييد القكاعد )جق ناظر الجيش (2)
 (.1/12سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 (.1/96السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/7ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.29-1/28( ؛ )ج1/18التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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التي يراد ( الكممة)ىنا إنما ىي  (الكمـ)الجنس إنما يقع عم  ما فكؽ العشرة مف آحاده، كآحاد 
التي يراد بيا جنس ( الكممة)التي يراد بيا جنس األفعاؿ، ك( الكممة)كس األسماء، بيا جن

 لـ يقع مما يقع عميو كاحده إال عم  ثبلثة خا ة. اإذ (الكمـ)الحركؼ، فػ

ف ع  كر: "إنما أكقعت العرب اسـ الجنس عم  ما فكؽ بكقاؿ األستاذ أبك الحسف   
ف ذلؾ، ت رقة  بيف القميل كالكثير حت  ال يمبس أحدىما العشرة، كالجمع باأللف كالتاء عم  ما دك 
لمكممة الكاقعة  عم  كل كاحد مف  ا  ـ إذا كاف جمعكمألف ال ؛باآلخر، كىذه الت رقة ال تت كر ىنا

الذؼ  (الكمـ)األجناس الثبلثة لـ يكف ليا جمع قميل كال كثير في رؽ بينيما؛ أال ترػ أنو ليس لػ
ما يقعاف عميو إال األجناس الثبلثة خا ة، فمما لـ تت كر الت رقة  (كممات)ىك اسـ جنس كال لػ

فإنؾ إف  ا  مف، كأيةأُ ء ألف المبس إذ ذاؾ قد ساغ كقكع اسـ الجنس مكقع الجمع باأللف كالتا
ف أتيت باس ما  عيـ الجنس فبلف ىذه الثبلثة ىي جمجمعت باأللف كالتاء فؤلف الثبلثة قميل، كاا

يب، فتكقع التمر عم  جميع ما يقع عميو لِ مف الزَّ  أطيبُ  أنؾ تقكؿ: التمرُ  ، كما(ـ  مِ كا ) يقع عميو
 ".انتي  كبلمو .تمر

 كاختمف النحاة فيو: ىل ىك جمع لمكممة أك اسـ جنس ليا؟: "(1)كقاؿ ناظر الجيش  

فذىب جماعة منيـ الجرجاني: إل  أنو جمع ككذا يقكلكف في كل ما ال رؽ بينو كليف   
 بق كتمر. كاحده التاء كن

قاؿ سيبكيو: ىذا باب عمـ ما الكمـ " كظاىر كبلـ ابف جني يقتةي أنو جمع؛ ألنو قاؿ:  
مف العرلّية، كلـ يقل: ما الكبلـ؛ ألّنو أراد ن س ثبلثة أشياء: االسـ كال عل كالحرؼ. فجاء بما ال 

 ."كترؾ ما ال يخّص الجمع كىك الكبلـ يككف إاّل جمعا  

مف المحققيف: إل  أنو اسـ جنس، ككذلؾ كل ما شابيو كنبق كذىب ال ارسي كغيره   
 كسدر.

لكاف لمكثرة كجمكع الكثرة ال  كيدؿ عم  ذلؾ ت ييرىـ إياه عم  ل ظو. كلك كاف جمعا    
 . "ت ير عم  ل ظيا

 التوضيح والتحميل:  

                                                 

 (.139-1/138، تمييد القكاعد )جناظر الجيش (1)
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ىل ىك جمع أكجو الخبلؼ عند النحاة في الكمـ  عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ  
اكت   بذكر رأيو فقط في أف الكمـ اسـ جنس  في حيف أف ابف مالؾ اسـ جنس ليا؟ أـ لمكممة
  .كالمبف، كأقل ما يتناكؿ ثبلث كممات رؼطكالنبق كال جمعي

مذاىب النحكييف في ىذه كاتبع ناظر الجيش ما ذكره أبك حياف تماما  إال أنو زاد  
  .المسألة

ـُ " ذا ما نبلحظو في قكلو:ى، ك جمع ىك ـ(إل  أفَّ )الكامِ  (1)ابف يعيش يرػ بينما    كأّما الكاِم
ْمع(ِ فٍ ثا )ك (،ثاِ ناةٍ )، ك(لاِبفٍ )، ك(لاِبناةٍ )، كػ(كممةٍ )فجماعُة  كاف أك  ا  ، م يدا  . فيك يقع عم  ما كاف جا

ِمـ . ، فيك كبلـ ، لُح كِؿ ال اسدة منو. كال يقاؿ لو: كا (زيد  قاسـ  )أك (قاـ زيد  )غيرا م يٍد. فإذا قمت: 
ما زيد  )، ك(قاسـ   ا  زيد إفَّ )ألّنو ليس بجمٍع، إذ كاف مف ُجْزأاْيف، كأاقلُّ الجمع ثبلثة . كلك قمت: 

ِمم ا  ، كاف كبلم(قاسـ    ."ألّنو جمع   ا  مف جية إفادتو، كتسمَّ  كا

 

 حد السناد -12
  إسنادا  م يدا "." : (2)قاؿ ابف مالؾ  

ا: اإلسناد في ا طبلح النحكييف ةـ شيء كقاؿ بعض أ حابن: " (3)قاؿ أبك حيافك   
 ا استقبلؿ فاسدة، أك يككف أ مو ذلؾ". مجية أف يقع بمجمكعي إل  شيء عم 

 التوضيح والتحميل:  

 في استدراكو عم  ابف مالؾ بتعريف اإلسناد.ان رد أبك حياف   

:  بأنو ئلسنادل (4)كما ذىب إليو أبك حياف قريب مف تعريف عبد القاىر الجرجاني  
مالتو إليو كجعمو ُمتِ بل  كُمبلِمسا ". شيءالشيء إل  ال "إةافة  كاا

 

 

 
                                                 

 (.  1/74ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.1/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.1/32التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.1/53عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح رسالة اإليةاح )ج (4)
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 أقساـ الكالـ عند النحاة -13
ل  " : (1)قاؿ ابف مالؾ   كقد قسـ سيبكيو الكبلـ إل : "مستقيـ حسف نحك: أتيتو أمس، كاا

ل  مستقيـ قبيح نحك: قد زيدا   ل  محاؿ نحك:  مستقيـ كذب نحك: حممت الجبل، كاا أتيتؾ رأيت، كاا
ل  محاؿ كذب نحك: سأحمل الجبل أمسغدا    ".، كاا

كقد قسـ النحكيكف الكبلـ إل  خبر كغير خبر، فالخبر جاسز : " (2)أبك حياف ؿقك يك   
فذىب أبك الحسف إل  أنو االستخبار، : كمحاؿ، فالجاسز مستقيـ كخطأ. كغير الخبر اختم كا فيو 

كزاد ال راء عند س كالكساسي كال راء كجماعة.  حدكالتمني، كالطمب، كىما األمر كالنيي، كىما كا
كالطمب، كىك المسألة. كزاد قطرب التعجب كالعرض  -كىك النداء-كابف كيساف الدعاء 

 كالتحةيض.

تاـ كاؼ بن سو، كىك المسم   : "األقاكيل المركبة مف الم ردات(الةركرؼ )كفي كتاب   
مف  ا  ، كزيد العاقل، كىك إنما يقع جزءبلـ زيد، كغير تاـ ىك بمنزلة االسـ الم رد نحك: غا  كبلم

 قكؿ تاـ أك مف تماـ قكؿ تاـ، كيسم  عند قكـ تركيب تقييد.

رية، كىك ما يمكف فيو ال دؽ كالكذب، كجممة ال يمكف ذلؾ فييا، كىك بكالتاـ جممة خ  
مف  مر أك نيي، أكأكاف مف رسيس إل  مرؤكس قيل لو:  النداء كطمب ال عل كطمب الترؾ، فإف

ف كاف إل  هللا قيل لو: دعاء، كاف مف مساك إل  مساك  مرؤكس إل  رسس قيل لو: رغبة، كاا
ب، ص باسـ الطمب، كالعرض كالتمني كالترجي كالتحةيض داخمة  في ىذا النكع ألنيا طمخُ 

فعل، كقد جعمو قـك عم  حدتو  في الطمب إال أنو طمب قكؿ ال ا  كاالست ياـ بكجو ما داخل أية
 تحت القكؿ التاـ الذؼ ال ي دؽ كال يكذب.  خبل  دا ا  جنس

 ي دؽ كال تحت القكؿ الذؼ ال عم  حدتو داخبل   ا  جنس ا  ككذلؾ التعجب، جعمو قكـ أية  
  ".كفيو بعض تمخيص ،انتي  .نو خبر متعجب منوتحت الخبر أل يكذب، كجعمو قكـ داخبل  

 التوضيح والتحميل:  

  .قساـ الكبلـ عند النحاةأ ذكرعم  ابف مالؾ  أبك حياف زاد  

                                                 

 (.1/6ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.33-1/32التذييل كالتكميل )جاف األندلسي، أبك حي (2)
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 ت  يمو كلكف مع تماما   ما ذكره أبك حياف في أقساـ الكبلـعم   (1)السيكطي أكدكلقد   
أنكاعيا كتقسيماتيا عند النحكييف كأىل الببلغة كالبياف، كىذا ىذه األقساـ بمختمف أكثر في ذكر 

تعجب كقسـ كشرط ككةع كقاؿ بعةيـ عشرة نداء كمسألة كأمر كتش ع ك "ما نبلحظو في قكلو: 
ياـ لدخكلو في المسألة كقاؿ بعةيـ ثمانية  اـ كقاؿ بعةيـ تسعة فإسقاط االستكشؾ كاست ي

بإسقاط التش ع لدخكلو فييا كقاؿ بعةيـ سبعة بإسقاط الشؾ ألنو مف قسـ الخبر كقاؿ بعةيـ 
ـ كتشبيو ستة عشر أمر كنيي كخبر كاستخبار كطمب كجحكد كتمف كااغبلظ كتميف كاختبار كقس

كمجازاة كدعاء كتعجب كاستثناء كالتحقيق انح اره في القسميف األكليف كرجكع بقية المذككرات 
 ".إلييما

 

 اا حد الكالـ اصطالح -14
 ".كالكبلـ ما تةمف مف الكمـ إسنادا  م يدا  مق كدا  لذاتو" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

لكبلـُ م يد  ابك بكر بف طاىر: "ـ بحدكد، قاؿ أكقد حد أ حابنا الكبل: " (3)قاؿ أبك حياف  
الكبلـ ما ُألِّفا مف ُم رد الكاِمـ، كأفاد معن  مف " :". كقاؿ أبك إسحاؽ بف ممككف مؤلَّف  مف الكاِمـ

". كقاؿ ابف ىشاـ: الكبلـُ ما قاـ مف ُمْسناد كُمْسناد إليو كاستقلَّ ِمـ إليياالكا المعاني التي ُألِّ ت 
دَّ  "، كىذا مف أنو الم ع الُمركب الم يد بالكةعب" -كتبعو ابف ع  كر -ه الُجُزكليبمعناه. كحا

كه بو.   دُّ  أجكد ما حا

كِردا عم  كل قيد منيا، كلسنا اآلف نشرح ىذا الحد، إال أّنا نذكر ما ذىب إليو كقد أُ   
األستاذ أبك بكر بف طمحة مف أف ىذا الحد الذؼ حده أ حابنا بالنظر إل  اال طبلح فاسد، 

بعمبؾ( فإنو ل ع مركب م يد لمسماه، )دخل تحتو ما ليس بكبلـ كػو غير مانع؛ إذ قد يقاؿ: ألن
فادتو لو بالق د، كىك مع ذلؾ ليس بكبلـ. كاا بلح الحد عنده بأف يزاد فيو  الذؼ يدؿ جزء  "كاا

ـا ف أجزاسو عم  جزء مف أجزاء معناهم " ليخمص بذلؾ مف )بعمبؾ( كأمثالو؛ أال ترػ أف قكلؾ )قا
) ، ك)قاـ( الذؼ ىك جزء منو يدؿ  زيد  معناه اإلخبار بقياـ ماٍض عف شخص ُمعيف اسُمو زيد 

عم  جزء مف ذلؾ المعن ، كىك القياـ الماةي، كالجزء اآلخر الذؼ ىك )زيد( يدؿ عم  ذلؾ 

                                                 

 (.53-1/52السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.  39-1/38التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)



 114 

عم  ان راده  (، فإف باعبل  الشخص المعيف الذؼ ُأخبر عنو بالقياـ الماةي، كليس كذلؾ )بعمبؾ
 ان راده ال يدؿ كاحد منيما عم  جزء مف معن  بعمبؾ.  عم  ا  كباكّ 

كىذه الزيادة التي زادىا في الحد غيُر محتاج إلييا ألف )بعمبؾ( قاؿ ابف ع  كر: "  
كأمثالو غير داخمة تحتو ألنيا ليست ُم يدة كما تكىـ؛ ألف اإلفادة ال ُيعن  بيا داللة الم ع عم  

ألف ىذه األل اظ ليا معاف تدؿ  ا  ثناف أكثر مف الكاحد م يدمعناه، إذ لك ُعني بيا ذلؾ لكاف اال
ـُ ما لـ يكف يعممو قبُل، نما الم يد الذؼ يح ُل منو لممخاطب ِعْم كذلؾ ال ُيتا كر في  عمييا، كاا

بعمبؾ كأمثالو؛ أال ترػ أف المخاطب إف كاف يجيل ما يقع عميو بعمبؾ لـ يعمـ إذا سمعو منؾ 
ف كاف قد   ا  م  عممو، كلـ يستجد أمر عمـ ما يقع عميو قبل سماعو منؾ بقي عما ُتريد بو، كاا

 ".   انتي  رد ابف ع  كر عم  ابف طمحة" ا  زاسد
     التوضيح والتحميل:    

  .النحكييفتعري ات أخرػ لحد الكبلـ عند ذكر  عم  أبك حياف أبك حياف زاد  

اعمـ أف : "وقكل في (1)شابف يعي تعريفقريب في تعري و لمكبلـ مف  أبا حياف كنجد  
، نحك: (الجممة)الكبلـ عند النحكييف عبارة  عف كّل ل ٍع مستقل  بن سو، ُم يٍد لمعناه، كيسّم : 

      (".قاـ بكر  )، ك(زيد  أخكؾ)

 

 ما يلتمف منو الكالـ  -15

َـّ فاعُمو،  ا  كالمؤتمُف كبلم: " (2)يقكؿ أبك حياف   ، كفعل  كم عكؿ  ما لـ ُيسا فعل  كفاعل 
، كذلؾ نازاِؿ كشبييا، كاسماف مع حرؼ نحك: أقاسـ  ا  أ كخبر، كاسماف ليسا مبتدأ  كخبر كاسماف مبتد

يداِف؟ كاسماف دكف حرؼ نحك: قاسـ  الزَّيدافِ  ، عم  مذىب أبي الحسف. كاسـ  كحرؼ  عم  الزَّ
ؾا مذىب أبي عمي في النداء، نحك: يا زيُد. كحرؼ  كما ىك في تقدير االسـ، كىك: أما أنَّ 

، ب تح أ ، كزعـ ابف خركؼ أنو مف باب )يا زيدُ ُمنطمق  ( عم  مذىب أبي عمي. كُردَّ عميو بأفَّ فَّ
) ْف كانت في تقدير م رد -)أفَّ إليو، كتقع ) أفَّ ( مكقع  ا  كُمسند فإف في الكبلـ ُمسندا   -كاا

السـ ال ف األ ا  الم عكليف. كمف فعل كاسميف في مذىب جماعة مف النحكييف، نحك: كاف زيد  قاسم
، ا  حذؼ، كيبق  الكبلـ تامتُ ( كاف)أف ال تستيني عنيما. كرد ب (كاف)يستيني عف الخبر: ىنا، ك

                                                 

 (.1/72ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.  1/43التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
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مف التأليف، كلك  دُّ عبعده ال يُ  كيبق  الكبلـ مستقبل  ، ككل ما يجكز حذفو (إف)فيي في ىذا كػ
 ".ذىبنا إل  ىذا لـ تنح ر كجكه التألي ات

 التوضيح والتحميل:    

في  كجكه استبلؼ الكبلـ مع بعةو البعض ذكر عم  ابف مالؾ أبك حياف ستدرؾا  
  .، كلـ يتطرؽ إليو ابف مالؾالسياؽ

قبمو  (1)كما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة قد نحاه اإلماـ عبد القاىر الجرجاني  
ق منيا كجكه في مسألة تعميق الكمـ ببعةو البعض، كالتي استحةرت لديو في ثبلثة أقساـ انبث

التأليف المختم ة بت  يبلتيا الكثيرة في السياؽ الميكؼ كالتي تشكل معاني النحك كأحكامو، كىذه 
 األقساـ ىي : تعمق اسـ باسـ، كتعمق اسـ ب عل، كتعمق حرؼ بيما.

معمكـ  ، إذ يقكؿ : "(2)اإلماـ عبد القاىر الجرجانيكىذا ما تقكـ عميو نظرية النظـ عند   
  ".كجعل بعةيا مف بعض النظـُ سكػ تعميق الكمـ بعةيا ببعض،ليس  أفَّ 

أسباب تآلف  عمل (4)إال أفَّ ابف يعيش، (3)ابف يعيش كماؿ أبك حياف إل  ما ذىب إليو  
التركيب الذؼ ينعقد بو الكبلـ، كيح ل منو ال اسدة فإف أف " يف بعض ىذه الكجكه في الكبلـ

عنو  ا  ، ألف االسـ كما يككف مخبر (هللا إلينا)، ك(أخكؾ زيد  )ذلؾ ال يح ل إال مف اسميف، نحك: 
ـا )، أك مف فعل كاسـ، نحك: ا  فقد يككف خبر  ، كاالسـ ا  ، فيككف ال عل خبر (بكر انطمقا )، ك(زيد   قا

المخبر عنو. كال يتأت  ذلؾ مف فعميف، ألف ال عل ن سو خبر، كال ي يد حت  تسنده إل  محدث 
كال حرؼ كاسـ، ألف الحرؼ جاء لمعن  في االسـ كال عل، فيك  عنو. كال يتأت  مف فعل كحرؼ،

، كلـ ي د الحرؼ مع االسـ إال في مكطف ا  كالجزء منيما، كجزء الشيء ال ينعقد مع غيره كبلم
 ."كاحد؛ كىك النداء خا ة، كذلؾ لنيابة الحرؼ فيو عف ال عل، كلذلؾ ساغت فيو اإلمالة

 

 

 

                                                 

    (.8-4)ص دالسل اإلعجازبد القاىر الجرجاني، ع (1)
 .  4المرجع السابق، ص (2)
 (.  1/73ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (3)
 .  73المرجع السابق، ص (4)
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 لغات االسـ -16
 ".فاالسـ كممة يسند ما لمعناىا إل  ن سيا أك نظيرىا" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

في االسـ ليات: اسـ بكسر ىمزة الك ل كةميا، كسـ بكسر : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
 :عمييا بقكلو ػ، فإف كانت ىذه مستدال  د  كيُ  ما  ، كسُ السيف كةميا

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  كهللُا أاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمااؾا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  (3)ا  ُمباارا
 ".ل تككف حركة الميـ حركة إعرابب، مق كرا  فيو لجكاز أف ال يككف  فبل حجة   

 : "كسمي بالكجييف أيةا ". (4)كقاؿ المرادؼ  

  التوضيح والتحميل:  

، ةميا)ُاسـ( ببكسر ىمزة الك ل ك (سـاِ ، ىي: )خمسةأبك حياف أف لبلسـ ُليات  ذكر  
 .ك)ِسـ( بكسر السيف، ك)ُسـ( بةميا، ك)سما( كيدػ

إال أنو أةاؼ ليتيف أخريتيف  حياف في الميات األرلع األكل  شيخو أبا (5)كاتبع المرادؼ  
كلكف اليالب عم  كتب النحك أف لبلسـ  ا: )ِسمي( بكسر السيف، ك)ُسمي( بةـ السيف.ىم

، كابف (6)خمس ليات فقط كما ذكر أبك حياف تماما ، كىذا ما ُكِجدا عند أبي البركات األنبارؼ 

                                                 

 (.1/9ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  44-1/43أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 ( كعجزه:1/204، المقا د النحكية )جالبيت ألبي خالد القناني في العيني (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا ُ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِإيثاارا  آثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾا  َّ
( 5/19شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو )ج ،سػػػعيد السػػػيرافي يأبػػػ( ك 1/53كالبيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي أبػػػي بكػػػر األنبػػػارؼ، الزاىػػػر )ج 
بركػات ال يأبػك  8/625( كابف سػيده، المحكػـ3/75( كالماكردؼ، ت سير الماكردؼ )ج6/2383كالجكىرؼ، ال حاح )ج

( 16كأبػي ال ػرج الجػكزؼ، زاد المسػير )ص 1/14اإلن اؼ ،البركات األنبارؼ  يكأب( 38أسرار العرلية )ص ،األنبارؼ 
( كالبيةػػػاكؼ، أنػػػكار التنزيػػػل 1/100( كالقرطبػػػي، الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف )ج1/84كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الم  ػػػل )ج

( 1/44األندلسػػػػي، التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج ( كأبػػػػي حيػػػػاف14/401( كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )سػػػػمك( )ج26)ص
( كابػف عػادؿ الحنبمػي، 1/60( كابف ىشػاـ األن ػارؼ، أكةػح المسػالؾ )ج6/554كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج

( كالزليػدؼ، تػػاج 1/120( كالسػيكطي، نكاىػد األبكػػار )ج1/49( كخالػد األزىػػرؼ، شػرح الت ػػريح )ج1/128المبػاب )ج
 (.38/305العركس )سمك( )ج

 (.  68المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 .68المرجع السابق، ص (5)
 (.16-1/15أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (6)



 117 

لـ يذكرىا أحد مف قبل، كىذا الميتاف التي ذكرىما المرادؼ . كىاتاف (2)، كالبدر العيني(1)يعيش
 ليس بيريب عم  المرادؼ فيك عالـ بميات العرب كليجاتيا.

سبب كسر كةـ )اسـ( بمياتو المختم ة مع ذكره أكزانيا،  (3)كيبيف أبك البركات األنبارؼ   
أل ل، كةمت اليمزة ا ؛ ألنو(ِسْمك)لكسرة سينو في:  ا  لامح (اسـ)ككسرت اليمزة في فيقكؿ: "

؛ ألنو أ ل ثاٍف، كالذؼ يدؿ عم  ذلؾ الميتاف األخرياف (ُسْمك)لةمة سينو في  ا  في "اسـ" لامح
 (اسـ)فإنيما حذفت الميما، كبقيت فاؤىما عم  حركتيا في األ ميف. ككزف  (ُسـ  )ك (ِسـ  )كىما 

 .": ُفعال  (م  سُ ): ُفع، ككزف (ُسـ): ِفع، ككزف (ِسـ)بةـ اليمزة: ُاْفع، ككزف 

بأف ما استشيد  -ػدا ا( كيُ ما )سُ  -كأما بالنسبة لمية األخيرة التي ذكرىا أبك حياف أؼ   
ل تككف حركة الميـ ب، ا  لجكاز أف ال يككف مق كر  ؛عمييا مف بيت الشعر المذككر ال حجة فيو

ماؿ أف يككف كال حجة في ذلؾ؛ الحت " مةي ا  بقكلو: (4)، كىذا ما أكده ابف يعيش حركة إعراب
كن بو، ألنو م عكؿ ثاف. فإف  حت ىذه المية مف جية أخرػ  (ـسُ )عم  لية مف قاؿ: 

 ".(غدا)فمجازىا أنو تمـ االسـ، كلـ يحذؼ منو شيسا، كما تمـ اآلخر في 

ال يتـ بو دعكاه؛ الحتماؿ أيةا  أف ما استشيد بو عم  المية الخامسة " (5)العيني يقررك   
يف ثـ ن بو م عكال  ( ُسـ)ة مف قاؿ: أف يككف ىذا عم  لي كفي  ألسماؾ كما قمنا. ا  ثاني بةـ السِّ

 و ألف التنكيف بدليل ( في البيت غير المق كد سيككف ألا  ح كتاب سيبكيو أنَّو قد يككف )سمشر 
                                                                                                                                                                                                                                                     ."فيو بالكسر ا  ركاية: ِسم

 حد االسـ -17

 ".كممة ُيسنُد ما لمعناىا إل  ن سيا أك نظيرىا: " (6)كقاؿ ابف مالؾ  

(7)أبك حياف يقكؿك   
بان رادىا عم   كأحسف ما حد بو االسـ أف يقاؿ: "االسـ كممة دالة  : "

جنس يشمل االسـ كال عل كالحرؼ. كقكلنا:  (كممة)ببنيتيا لمزماف". فقكلنا:  معن  غير متعرةة

                                                 

 (.85-1/83ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.1/205العيني، المقا د النحكية )ج (2)
 (.38أسرار العرلية )صأبك البركات األنبارؼ،  (3)
 (.1/85ح الم  ل )جشر ابف يعيش،  (4)
 (.1/205العيني، المقا د النحكية )ج (5)
 (.1/9ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.    1/46أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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غير ): . كقكلواحتراز مف الحرؼ، فإنو ال يدؿ عم  معناه إال بةميـ (بان رادىا عم  معن  دالة)
 ".احتراز مف ال عل( ةة إل  آخرهمتعر 

 التوضيح والتحميل:  

 .أحسف ما حد بو االسـ عند النحكييف ذكر عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ  

في ذكره ما حد بو االسـ،  (1)أبك البركات األنبارؼ قريب مما ذىب إليو أبا حياف كنجد   
ن  تحتيا غير مقترف بزماف فإف قيل: ما حّد االسـ؟ قيل: كل ل ظة دلت عم  معفيقكؿ: "

 ".، أك غير شخصا  ؿ عم  معن ، ككاف ذلؾ المعن  شخ مح ل، كقيل: ما د

 حياف في تعريف ىذا الحد. إليو أبك ذىبا مإل   أيةا   (2)السيكطي كماؿ  

 

 اا حد الفعل اصطالح -18
 ".بدا  أكال عل كممة تسند " : (3)قاؿ ابف مالؾ  

ببنيتيا  عل كممة معترةةبو ال عل أف يقاؿ: "ال  كأحسف ما حد: " (4)يقكؿ أبك حيافك   
متعرةة إل  )، جنس يشمل االسـ كال عل كالحرؼ. كقكلنا: (كممة)لزماف معناىا". فقكلنا: 

 ".ف ل يخرج االسـ كالحرؼ (،آخره
 التوضيح والتحميل:  

  .أحسف ما حد بو ال عل عند النحاة أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر استدرؾ  

ما دؿ عم  معن  " بأنو ال عل وتعري  مف خبلؿ تماما   ما قالو أبك حياف (5)يكطيكأكد الس  
 أؼ اقتراف ال عل بزماف معيف. ."في ن سو كاقتراف

 

 

                                                 

 (.38أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (1)
 (.1/25السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/9ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (. 1/48أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.  1/25ىمع اليكامع )ج السيكطي، (5)
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 أو الذات أو الحدث خالؼ في داللة الفعل عمى الزمافال -19
 ".قابمة لعبلمة فرعية المسند إليو" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

(2)يقكؿ أبك حيافك   
داللة ال عل عم  الزماف، فقيل: بالذات،  ر خبلؼ فيكقد ذك: "

نما تدؿ  كاستدؿ بتييير البنية بتييير الزماف. كمنيـ مف قاؿ: البنية ال تدؿ عم  الزماف بذاتيا، كاا
عم  أف الحدث ماٍض أك غير ماٍض، فينجر الزماف الماةي مع الحدث الماةي، كالزماف غير 

ل  ىذ نو مذىب أىب أبك الحسيف بف الطراكة، كزعـ ا ذالماةي مع الحدث غير الماةي. كاا
س، كاختاره ابف ع  كر في بعض ت اني و، قاؿ: كىك المرةي عند كثير مف النحكييف 
المحققيف، انتي  كبلمو. كاالستدالؿ في ىذه المسألة يطكؿ، كلـ يتعرض لذلؾ الم نف رحمو 

فيطالع في ذلؾ  (المباحث)كتاب  هللا، فيذكر دالسل القكليف فييا، كقد أمعف الكبلـ فييا  احب
 ".الكتاب
 التوضيح والتحميل:  

عم  الزماف أك الذات أك ذكر الخبلؼ في داللة ال علعم  ابف مالؾ  أبك حياف استدرؾ  
  .عند النحكييف الحدث

؛ لككف أفَّ كالزماف ،الحدثفقط، ىما:  ال عل يدؿ عم  شيسيفأفَّ  (3)يرػ ابف يعيشبينما   
داللة ال عل عم  زماف تككف إذ ال يككف حدث إال في زماف، ك  عم  أزمنة مبيمة األحداث تدؿ

ما غير ماض.معمكـ: إما ماضٍ   ، كاا

 

 اا حد الحرؼ اصطالح -20
 ".بن سيا كال بنظير كةعيا   كالحرؼ كممة ال تقبل إسنادا  " : (4)قاؿ ابف مالؾ  

و النحكيكف إل  ىذا كقد عدؿ الم نف في حد الحرؼ عما حده ب: " (5)يقكؿ أبك حيافك   
ل في حد الحرؼ: "الحرؼ كممة كأحسف ما قي الذؼ اختاره، كما فعل في حد االسـ كحد ال عل.

                                                 

 (.1/9ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.49-1/48التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.82-1/81ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (3)
 (.1/10ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.1/50ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا (5)
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جنس يشمل االسـ كال عل كالحرؼ، كقكلنا:  ة(كمم)عم  معن  في غيرىا فقط". فقكلنا:  دالة
أسماء الشرط احتراز مف  (فقط)احتراز مف االسـ كال عل. كقكلنا:  (عم  معن  في غيرىا دالة)

 ".كاالست ياـ، فإنيا تدؿ عم  معن  في غيرىا، لكنيا مع ذلؾ تدؿ عم  معن  في ن سيا
 التوضيح والتحميل:  

  .ذكر تعريف حد الحرؼ عم  أحسف كجو قالو النحاةعم  ابف مالؾ أبك حياف  أةاؼ  

م  معن  ما دؿ عحياف في تعريف حد الحرؼ بأنو " كأب إليو ذىبا م (1)السيكطي كاتبع  
 ."في غيره

 

 ى أـ مف المفع والمعنى معاا؟مفعوؿ مف جية المعن  المناد الخالؼ في ىل -21
نما اختص االسـ بالنداء ألف المنادػ م عكؿ في المعن " : (2)قاؿ ابف مالؾ    ".كاا

كتبعيـ السيرافي كابف  -كىذه مسألة خبلؼ: ذىب الككفيكف : " (3)يقكؿ أبك حيافك   
فقط. كذىب س كالجميكر مف   م عكؿ مف جية المعن ػإلي أف المناد - اف كابف الطراكةكيس

م عكؿ  حيح  كما سبيمو ىكذا فيك ... كالمعن م عالم عكؿ  حيح مف جية  الب رييف إلي أنو
ف كاف الم نف ىنا كافق س فيككف قد أساء العبارة حيث خ ص  مف جية الم ع كالمعن . كاا

 ."دكف الم ع  انب الم عكلية بالمعنج

 التوضيح والتحميل:  

ىل المنادػ م عكؿ مف بيف النحاة فيالخبلؼ  ذكرأبك حياف عم  ابف مالؾ  استدرؾ  
في ذكر مذىب سيبكيو كجميكر  (4)كتابعو السمسيمي ،جية المعن  أـ مف الم ع كالمعن  معا ؟

 الب رييف دكف أف ُيبدؼ رأيو في ىذه المسألة.

 ػالمناد إنما اختص بو ألفَّ : " بقكلو أبك حياف ليوما ذىب إأيةا   (5)طيك كيؤكد السي  
  ."م عكؿ بو في المعن  أك في الم ع أيةا  

                                                 

 (.1/25السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/11شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.53-1/52أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/98السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/27السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 معاني الحروؼحصر  -22
ا ما يدؿ عم  معن  كح ر المتأخركف، معاني الحركؼ، فإف مني: " (1)يقكؿ أبك حياف  

التككيد، أك كالسيف كنكف  ف كحرؼ النداء، أك في ال عل خا ةالتعري (الـػ)، كفي االسـ خا ة
ف الشرطيةلمرلط بيف اسميف كحرؼ العطف، أك ب ، أك بيف جممتيف يف فعميف كحرؼ العطف كاا

النافية كىل  (ماػ)جممة تامة ك  فعل كاسـ كحرؼ الجر، أك لقمب معن كحرؼ العطف، أك بيف
ار، أك ندبة كالتعجب، أك لئلنكفي آخر االسـ كألف ال  ، أك لزيادة معنكىبل، أك لتأكيده نحك إفَّ 

، أك لمجكاب  (2)فاِبماا راْحماةٍ  آخر الكممة لمتذكر، أك لمزيادة المحةة كما في قكلو:   عم
، كلمجكاب نحك ال اء في جكاب (ىا)، أك الست تاح نحك أال كأما، كلمتنبيو نحك (ال)ك (نعـ)ػك

 ".أرأيتؾكالبلـ في جكاب القسـ، كلمت سير نحك أؼ، كلمخطاب كالكاؼ في ذلؾ ك  ،الشرط، كال

 التوضيح والتحميل:  

 .ذكر كجكه ح ر معاني الحركؼ عند النحاة المتأخريفعم  ابف مالؾ  أبك حياف زاد  

 (3)اإلماـ عبد القاىر الجرجاني تناكؿ بعةو سبق إل  الذؼ تداكلو أبك حياف قدكىذا   
إال  رؼفيما يتةمف االسـ كال عل كالح ةمف قسـ االشتراؾ كاالخت اص الت  يلشيء مف ب

، كالتي تتمحكر مف حيث اإلفراد المختم ة يامعانيتشتمميا الحركؼ ب أنو أةاؼ أقساما  أخرػ 
ل ، كقد، كسكؼ، ككاك العطف، كباء الجر( كما  كالتركيب، فالم رد يتمثل بػػػ)عف، كعم ، كاا

 يجرؼ مجراىا. بينما المركب يتمثل بػػػ)لكال، كىبل(. 

 ، يتمثل في خمسة أقساـ ىي :العملالعمل كغير انقساميا إل  أما ك   

 ما يعمل ل ظا  كمعن  كحركؼ الجر. -1
 ما يعمل معن  ال ل ظا  كػ)ىل(، ك)ىمزة االست ياـ(. -2
 : )ألق  بيده(. في، كػ)الباء( زاسدةإذا كانت  كحركؼ الجرما يعمل ل ظا  كال يعمل معن   -3
  غبلمي لزيد(.القكليـ : ) فيكػػ)البلـ( كال يعمل حكما ،  ل ظا  ك  معن  ما يعمل -4
 كػػ)البلـ( نحك قكليـ : )عممت لزيد منطمق(. ،ما يعمل حكما  كال ييير معن  كال يؤثر ل ظا   -5

 

                                                 

 (.51-1/50يل كالتكميل )جالتذيأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]159: آؿ عمراف[ (2)
 (.69-1/64عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح اإليةاح )ج (3)
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 الخبار عف الجممة -23
 ".ك بلحيتو ببل تأكيل إلخبار عنو" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

 فثبلثة مذاىب: كأما اإلخبار عف الجممة : " (2)يقكؿ أبك حياف  

ليو ذىب المبرد كال ارسي كجمأحدىا: أنو ال يجكز ذل   يكر الب رييف، ك ححو ؾ، كاا
 .بعض أ حابنا

ليو ذىب ىشاـ ك ك    أجازكا: يعجبني ثعمب كجماعة مف الككفييف، الثاني: أنو يجكز، كاا
 . كاستدلكا بتمؾ الدالسل التي سبقت.كيقـك زيد، كظير لي أقاـ زيد أـ عمر 

فأجازكا ذلؾ إذا كانت  ،ك الت  يلكالثالث: مذىب ال راء كجماعة مف النحكييف، كى  
الجممة في مكةع فاعل أك م عكؿ لـ يسـ فاعمو ل عل مف أفعاؿ القمكب كال عل معمق عنيا، 
نحك: ظير لي أقاـ زيد أـ عمرك، كعمـ أقاـ عبد هللا أـ بكر. كال يجيزكف: يسرني يخرج عبد 

 ."ككبلـ س محتمل هللا، فإف جاء ما ظاىره ذلؾ تأكلكه. كقد نسب ىذا القكؿ إلي س،

 التوضيح والتحميل:  

 .اإلخبار عف الجممةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر مذاىب النحاة في   

كتابعيما كل مف  فيما ذىب إليو في ىذه المسألة، (3)ككافق أبك حياف ابف ع  كر  
 في ذكر ىذه المذاىب. (5)كناظر الجيش (4)المرادؼ

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/10ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.56-1/55أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.96-1/94ابف ع  كر، شرح جمل الزجاجي )ج (3)
 (.      70المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.1/162ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
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 حد العمدة اصطالحاا  -24
 ".مع انت اء الحرفية لككنيما عمدتيف، كالحرؼ ال يككف عمدة" : (1)اؿ ابف مالؾق  

كالمبتدأ  كقد تقرر أف العمدة في اال طبلح ىك ما كاف مرفكعا  : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
 ".كال اعل

 التوضيح والتحميل:  

 مرفكعا  ما كاف لقد ذكر أبك حياف تعريف العمدة بكجٍو لـ يسبق إليو مف قبل، كىك "  
في مكاةع  (4)في ىذا التعريف. بينما ذكر ابف مالؾ (3)" كتابعو ناظر الجيشكالمبتدأ كال اعل

عبارة عما ال يجكز حذفو مف أجزاء " أخرػ مف شرحو في باب اسـ اإلشارة بأفَّ العمدة ىي:
عدـُ ما ". كيعرؼ العمدة أيةا  في باب الحاؿ بأنيا "الكبلـ إال بدليل يقكـ مقاـ الم ع بو

 .(5)"االستيناء عنو أ يل  ال عارض، كالمبتدأ كالخبر

يمزج بيف تعريف ابف مالؾ كأبي حياف في تعريف م طمح العمدة  (6)كنجد السيكطي  
عبارة عما ال يسكغ حذفو مف أجزاء الكبلـ إال بدليل يقكـ مقاـ الم ع بو كجعل إعرابو بأنو: "
 ف تعريف أبي حياف.ككأف تعريف السيكطي لمعمدة قريب م ".الرفع

 

 أىي في موضع رفع أـ نصب؟ (آفَ طْ ْشَكاَف( و بُ وَ الخالؼ في أسماة األفعاؿ نحو   -25
كمف دالسل االسمية مكافقة ثابت االسمية في كزف يخص االسـ " : (7)قاؿ ابف مالؾ  

 ".نحك: كشكاف، كبطآف

 

 

                                                 

 (.1/12ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.1/58التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.1/165تمييد القكاعد )ج ناظر الجيش، (3)
 (.1/265ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.2/321المرجع السابق، )ج (5)
 (.1/359السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/12شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
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افا ي قكلو ف  كال أدرؼ ما معن: " (1)كيقكؿ أبك حياف   ْشكا كال  ...إنيما عمدتاف فا ُبْطآك كا
افا كُبْطآفا ي ح ذلؾ في  ْشكا أف   نيما في مكةع رفع، كمف ذىب إلأ ألنو لـ يذىب أحد إل كا

كأما الككفيكف فإف ذلؾ ... أنو ن ب  اإلعراب فإنما ذىب إل مف ألسماء األفعاؿ مكةعا  
ف خال ت أكزاف األفعاؿ سكاىا  ".عندىـ مف قبيل األفعاؿ، كاا

أما قكلو: إنو لـ يذىب أحد إل  أنيما في مكةع رفع فقد ذكر : " (2)لجيشناظر ا كقاؿ  
كأف يككف  ابف الحاجب رحمو هللا تعال ، في مكةع أسماء األفعاؿ أنو يجكز أف يككف رفعا  

 ".ن با  

 التوضيح والتحميل:  

افا : استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر مذاىب النحاة في أسماء األفعاؿ نحك   ْشكا (، )كا
، بينما زاد تمميذه ناظر الجيش أفَّ مثل ىذه األسماء أىي في مكةع رفع أـ ن ب؟ك)بطآف(

 يجكز فييا الرفع كالن ب معا  كما كرد ذلؾ عند ابف الحاجب.  

نجده يبيف  في شرحو عم  الكافية في باب أسماء األفعاؿ (3)ابف الحاجب كبالرجكع إل   
كلمّنحكييف في مكةعيا مف اإلعراب األفعاؿ، فيقكؿ: "جكاز الرفع كالن ب معا  في أسماء 

 ،دا  يْ زا  ادا  كا إرْ  (دا  يْ زا  يدا كْ را )أحدىما: أنيا في مكةع ن ب عم  الم در، كأنؾ قمت في  مذىباف:
 ".االبتداء، كفاعمو ةمير مستترعم  الثاني: أف تككف في مكةع رفع ك . دا  يْ زا  ادا  كا إرْ  دْ كِ أؼ: أرْ 

ما قالو ناظر الجيش تماما ، فيك ليس مجرد ناقل، بل يتحرػ   حةكيتةح مما سبق   
 القكاعد كالمساسل النحكية بدقة.

 
 أصل  أرْ ت( -26

مف شذكذ لحاقيا اسـ ال اعل في  كقيد نكف التككيد بالشاسع احترازا  " : (4)قاؿ ابف مالؾ  
 :قكؿ الراجز، أنشد ابف جني

 

                                                 

 (.59-1/58أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/165ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.3/744)ج شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعرابابف الحاجب،  (3)
 (.1/14ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4) 
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ا ُت ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو أْمُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءا ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا إْف جا  أرا
ا ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجَّبل    ْيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباُس الُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُركدا  كا
ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيكدا  (1)أاقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِسُمفَّ أاْحِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُركا الشُّ
أرأيت فحذفت ىمزة الماةي كما حذفت ىمزة  )أرْيت(كأ ل : " (2)يقكؿ ابف عقيلك    

 ".المةارع، كالمشيكر في لية العرب عدـ حذؼ ىمزة الماةي

 التوضيح والتحميل:  

 في ليات العرب. أرْيت()استدرؾ ابف عقيل عم  ابف مالؾ ذكر أ ل   

 حذفت لمتخ يف. )أرْيت( في مقا ده لككف أفَّ اليمزة في  (3)كىذا الذؼ ذكره أكده العيني  
 

 االسـ  العالمات التي يختص بيا -27
كيتناكؿ اعتبار االسـ بتعري و التعريف باألداة نحك: الرجل كاليبلـ، " : (4)قاؿ ابف مالؾ  

 ."ح مف ليس لو نا ركباإلةافة نحك: معاذ هللا، كيا كي

ككذلؾ تعريف ... يشمل أنكاع التعريف (بتعري و)كقكلو: ك: " (5)كيقكؿ أبك حياف  
ين رد االسـ بدخكؿ األلف كالبلـ )اإلةمار كالعممية كاإلشارة. كىذا أحسف مف قكؿ مف قاؿ: 

كؿ: النداء، فكاف يق ككاف ينبيي إذ عمـ التعريف ىنا أف يعمـ الم عكلية عكض ذكره( عميو
 ".كيعتبر االسـ بككنو م عكال  

                                                 

( 4/1810( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )444األبيػػات لرؤبػػة بػػف العجػػاج فػػي ابػػف النػػاظـ، شػػرح ابػػف النػػاظـ )صىػػذه  (1) 
( كلػـ أقػف عمييػا فػي ديكانػو. كنسػبت ىػذه األبيػات لرجػل مػف ىػذيل فػي عبػد 1/35الت ريح )ج كخالد األزىرؼ، شرح

( كابػػػف 678( ؛ )ص283( كبػػػبل نسػػػبة فػػػي الجريػػػرؼ، الجمػػػيس ال ػػػالح )ص6/5القػػػادر البيػػػدادؼ، خزانػػػة األدب )ج
يػػاف األندلسػػي، ( كأبػػي ح1/14( كابػػف مالػػؾ، شػػرح التسػػييل البػػف مالػػؾ )ج3/1412مالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج

 (.8/3936( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج66-1/65التذييل كالتكميل )ج
 (.1/9ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/180)جالمقا د النحكية العيني،  (3)
 (.1/11شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.54-1/53أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 : "يشمل تعري و باأللف كالبلـ، كباأللف كالميـ في لية". (1)كقاؿ المرادؼ  
 التوضيح والتحميل:  

ريف ىي: تعك  كتختص بو دكف غيرىا، أخرػ تدؿ عم  االسـ عبلماتذكر أبك حياف   
: األلف شيسا  آخر كىكريف االسـ، كزاد المرادؼ في تع اإلةمار، كالعممية، كاإلشارة، كالم عكلية.

 شيخو أبا حياف فيما ذىب إليو. (2)كالميـ في لية مف يعد ذلؾ. ككافق ناظر الجيش

في ىذا المقاـ بذكر عبلمة مف عبلمات االسـ، كىك  (3)كأيد أبك حياف الحريرؼ   
لية، فيقكؿ: ذكر دليبل  يبرىف عم  اخت ا و بالم عك  (4)اخت ا و بالم عكلية، إال أفَّ الحريرؼ 

دت(".  "كمف عبلمتو أيةا  جكاز ككنو م عكال ، كبو استدؿ عم  أف )إيَّاؾ( اسـ كقكلؾ: )إّياؾا قا ا

أيةا  عبلمة أخرػ، كىي: جكاز أف يككف فاعبل  ُمستدال  بأفَّ  (5)الحريرؼ  كأةاؼ   
، كقمِت، كقمناا(".  "الةماسر المت مة بال عل أسماء في قكلؾ: )قمُت، كقمتا

 

 اـ االسـأقس -28
 اسما  أك ك  ا "." : (6)قاؿ ابف مالؾ  

كقد قسـ بعةيـ االسـ إلي فاركؽ كم ارؽ كمةاؼ كمقتض : " (7)يقكؿ أبك حيافك   
كمشتق، فال ارؽ نحك رجل كفرس، كالم ارؽ نحك ط ل، كالمةاؼ نحك كل كبعض، كالمقتةي 

كاتب، كغير مبني عميو نحك الشريؾ كالخ ـ، كالمشتق قسمو إلي قسميف: مبني عمي فعل نحك 
 عميو. نحك قكلنا الرحمف، ىك مشتق مف الرحمة، كليس مبنيا  

يسمي الشيساف المختم اف باالسميف المختم يف، كاألشياء الكثيرة باالسـ ): كقاؿ أيةا    
كالذؼ نقكلو ):  . قاؿ(الكاحد، كالشيء الكاحد باألسماء المختم ة، نحك السيف كالميند كالحساـ

 ، كما بعده مف األلقاب   ات. كقد خالف في ذلؾ قكـ،(السيف)االسـ كاحد، كىك في ىذا أف 
                                                 

 (. 70ييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ، شرح التس (1)
 (.1/161ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.28الحريرؼ، شرح ممحة اإلعراب )ص (3)
 .28المرجع السابق، ص (4)
 .28المرجع السابق، ص (5)
 (.1/13ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.64-1/62أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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ف اخ اسـ كال  كاحد. كقاؿ آخركف: ليس منيا  تم ت أل اظيا فإنيا ترجع إلي معنفزعمكا أنيا كاا
: ككذلؾ األفعاؿ نحك مةي كذىب كانطمق. كىك  خر. قالكااآل    ة إال كمعناه غير معن

كف لؤلبيض. باسـ كاحد نحك الجكف لؤلسكد كالجالمتةاداف   . كيسمس ثعمبمذىب أبي العبا
 مف كبلمو. صا خِ انتيي ما لُ  .كأنكر ناس ىذا المذىب

كىذا الذؼ قالو ىك الم طمح عميو في عمـ المنطق كغيره بالمتبايف كالمترادؼ   
كقد قسـ .. .(ىذا باب الم ع لممعاني)كالمشترؾ، كقد ذكر ىذه س رحمو هللا في أكاسل كتابو في 

النحكييف االسـ بحسب معناه إلي جكىر كالحيكاف، كعرض كالحركة، كمحسكس كاألرض بعض 
ذ  ".كالسكاد، كمعقكؿ كالعمـ، كم يد كاإلنساف، كلقب كزيد، كتاـ كالجسـ، كناقص كالذؼ كاا

 التوضيح والتحميل:  

 امو.ذكر أقساـ االسـ عند النحاة بمختمف أقسعم  ابف مالؾ زاد أبك حياف   

في ذكر بعض أقساـ  (1)ككافق أبك حياف األندلسي فيما ذىب إليو أبك حياف التكحيدؼ  
 (2)االسـ المتمثمة فيما يككف مبني كمعرب، كمشتق كغير مشتق. إال أفَّ أبا حياف التكحيدؼ

أىل األدب: االسـ ينقسـ ثبلثيف قسما ، كىذه  فقاؿ شيخ مأةاؼ أقساما  أخرػ، فيقكؿ : "
نو ينقسـ إل : معرب كمبني، كظاىر أةد، كتعدادىا  خمسة عشر جنسا ، كل جنس لواألقساـ 

نسي كمبيـ، كعرلي كعجمي، كذكر كأنث ، كممدكد كمق كر، كعامل كمكني، كمعرفة كنكرة، كاا
كغير عامل، كمشتق كغير مشتق، كمةارع كغير مةارع، كمعتل ك حيح، كزاسد كناقص، 

 ."سـكمدعـ كمظير؛ فيذه أقساـ اال ؼ كغير من رؼ، كم رد كمةاؼ،ر كمن 
 

 أقساـ األفعاؿ حوؿالخالؼ  -29
 ".كالمةارع ثالثا   في الذكر، كاألمر ثانيا   كجعل الماةي أكال  " : (3)قاؿ ابف مالؾ  

تككف القسمة  كعند الككفييف أف األمر مقتطع مف المةارع، فإذا  : " (4)يقكؿ أبك حيافك   
المةارع تمحقو زكاسد عمي  األفعاؿ ىك الماةي؛ ألفثناسية. كقد زعـ بعةيـ أف األ ل في 

كالذؼ يقتةيو ... فدؿ ذلؾ عمي أف الماةي ىك األ ل ، كاألمر قد تمحقو في بعض،الماةي
                                                 

 26-4/25حيدؼ، الب اسر كالذخاسرأبك حياف التك  (1)
 .26-25المرجع السابق، ص (2)
 (.1/15شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.68-1/67أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ما يقرر   االستقباؿ، ثـ بالمةارع ألنو عمالترتيب الكجكدؼ أف يبدأ باألمر الداؿ بكةعو عم 
غير  ال عل، إذ ال عل يككف معدكما    منتي ؿ، ثـ بالماةي ألنويككف لمحاؿ كيككف لبلستقبا

بكجكد، كلذلؾ كاف األمر في كثير  مسبكقا   ، ثـ ي ير معدكما  مسبكؽ بكجكد، ثـ ي ير مكجكدا  
مي ما يدؿ مف الميات غير العرلية ىك األ ل، إذ ىك المجرد في تمؾ الميات كغيره مزيد فيو ع

  ".أك حاال   ككنو ماةيا    عم
 :التوضيح والتحميل  

، كلذلؾ تككف ىذه األمر مقتطع مف المةارع أفَّ أفَّ الككفييف ذىبكا إل  ذكر أبك حياف   
ىناؾ مف زعـ أف ال عل الماةي ىك  أفَّ ك  .القسمة ثناسية تشمل: الماةي، كالمةارع فقط

 .األ ل في األفعاؿ

مذىب ما ذكره أبك حياف في  (3)كناظر الجيش (2)كالسمسيمي (1)المرادؼكل مف  كاتبع   
 أكال   باألمر الككفييف كغيرىـ. بينما ان رد أبك حياف بذكر أنَّو مف األكل  البدء في تقسيـ األفعاؿ

، ثـ يتمكه المةارع لداللتو عم  الحاؿ كاالستقباؿ، ثـ أخيرا  االستقباؿ بكةعو عم  لداللتو
 بالماةي؛ ألنو يدؿ عم  انتياء ال عل.

ليو أبك حياف كيؤكده إال أنو يةيف سبب ذىاب يؤ ل لما ذىب إ (4)كىا ىك السيكطي  
ذىب الككفيكف إل  أف أ كؿ ال عل ، فيقكؿ : "األمر مقتطع مف المةارعالككفييف في ككف أفَّ  

الماةي كالمةارع فقط كأف األمر مقتطع مف المةارع إذ أ ل افعل لي عل كأمر الياسب كلما 
البلـ فيو فحذفكىا مع حرؼ المةارعة  كاف أمر المخاطب أكثر عم  ألسنتيـ استثقمكا مجيء

طمبا لمتخ يف مع كثرة االستعماؿ كلنكا عم  ذلؾ أنو معرب كالب ريكف عم  أنو أ ل برأسو 
 ".كما ذكر في أ مو فممنكع

 ككأفَّ السيكطي يكافق الككفييف فيما ذىبكا إليو.  

 

 
 

                                                 

  (.72)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/103السمسيمي، ش اء العميل )ج (2)
 (.1/171د )جناظر الجيش، تمييد القكاع (3)
 (.1/45السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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 أقساـ الفعل -30
ل  ذا، منيا انقسامو إلقسامات غير ىكال عل ينقسـ بان: " (1)يقكؿ أبك حياف     الزماف، كاا

ل ل  التعدؼ كالمزكـ، كاا ل  الت رؼ كالجمكد، كاا ل  التماـ كالنق اف، كاا   الخاص كالمشترؾ، كاا
 حيح كميمكز كمثاؿ كأجكؼ كل يف كمنقكص    رد كالمركب. كفي عمـ الت ريف إلالم

 كمةاعف، كغير ذلؾ مف االنقسامات.

ـ فالماةي إذا كاف ما عْ أما المُ ). قاؿ: (ـ كساذجما عْ لي مُ إنو ينقسـ إ):  كقاؿ بعض الم ن يف
، كجميع أ ناؼ المستقبل كما يجرؼ مجراه، أعني النيي.  أك مثن لممؤنث الياسب م ردا   م كغا  

فالعبلمات ىي التاء في آخر الماةي لممؤنث، كفي أكؿ المستقبل لمف يتكجو إليو الخطاب، 
. كالياء لمييبة مع  أك مثن ، كلمياسب المؤنث م ردا  أـ مؤنثا   ، مذكرا  أـ كثيرا   سكاء أكاف كاحدا  

. ثـ ما التذكير كيف اجتمعا، كمع التأنيث مع الجمع، كمع اليمزة لممتكمـ. كالنكف لو مع غيره
معيا ال عل فةماسر إف ميزت فبالعرض، كأما قكليـ أكمكني   سكػ ىذه الحركؼ التي يبن
  ".تيي كبلموان (البراغيث فالكجو فيو اإلبداؿ

 التوضيح والتحميل:  

  .م عللذكر انقسامات أخرػ ب عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 في ىذه المسألة.  (2)كترسـ أبك حياف خط  األكليف أمثاؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني

أقساـ أخرػ لم عل، كتتمثل في ككنو مت رؼ، كغير  (3)يةيف الشاطبيبينما 
 مت رؼ، كمظير، كمةمر.

 

 الخالؼ حوؿ  تاة( الغائبتيف المتيف تلنيثيما تلنيثاا مجاز اا  -31
 كالياسبتيف"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.1/68أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.36عبد القاىر الجرجاني، الم تاح )ص (2)
 (.433-1/431الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.1/16ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
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ككذلؾ في الياسبتيف المتيف تأنيثيما مجازؼ، نحك العيناف تدمعاف، : " (1)يقكؿ أبك حيافك 
لؾ بالتاء لياسبتيف نحك: الينداف ىما تخرجاف، كالعيناف ىما تدمعاف فيل يككف ذ فإف كاف ةميرا  

حمبل  عم  ظاىرىما، أك بالياء حمبل  عم  ةمير الياسبيف المذكريف لبلشتراؾ في الةمير الذؼ 
مد ػعبد هللا محأبك عنيا  لا سِ ؟ في ذلؾ خبلؼ، كقد دارت ىذه المسألة في األندلس كسُ (ىما)ىك 

ش ذالبا أ حاب األعمـ، كاألستاذ أبك الحسف عمي بف أحمد بف أجبلء بف أبي العافية أحدُ 
"عبلمة التأنيث ثابتة في المةارع الكاقع خبرا   و:ُ  كاختمف قكليما، فأجاب ابف أبي العافية بما نا 

عم   عميو ما يجرؼ  عف المبتدأ ةميرا  المؤنث، كما كانت تثبت في المظير ألنو عقيبو، فيجرؼ 
إذا قمت: ىند  كما أنؾ ،ىما تقكماف: ما عاقبو، فمف حيث تقكؿ: الينداف تقكماف، فمنو تقكؿ
ف يقمف، فالمثن  لقرلو مف ى :فمنو تقكؿ ،تقكـ، تقكؿ: ىي تقكـ، كمف حيث تقكؿ: اليندات يقمف

حمل عميو، كيرجع حكمو إليو، فيمب فيو معن  التأنيث عم  ل ع الييبة، كالمجمكع لما الكاحد يُ 
، كلبلسـ جمكع ال عف الكاحد حيث كاف فيو التكسير الذؼ ال يسمـ بناء الكاحد فيو كاف بعيدا  

 ر" انتي  كبلمو.كِّ ب ل ع الييبة فيو عم  معن  التأنيث، فذُ مِّ تجرؼ عم  آحاده، غُ 

عف  مف العرب كال ن ا   "ال أعمـ في ىذه المسألة سماعا   ش بما ن و:ذكأجاب ابف البا
، أحد مف النحكييف، كالذؼ يقتةيو القياس عندؼ أف يقاؿ في االثنيف مع المةارع: ىما يقكماف

المذكريف، كفي الماةي: ىما قامتا، حمبل  عم  المعن  كدليل  عم  الم ع كما يقاؿ في حمبل  
حرؼ المةارعة زاسد لممعن  تبن  الكممة عميو كحرؼ التأنيث زاسد لممعن  مةمكـ إل   ذلؾ أفَّ 

إل  اسـ، فالكاجب أف يجرؼ حرؼ المةارعة مجرػ ساسر  َـّ ال در كما قالو إنو بمنزلة اسـ ُة 
ما كاف مزيدا  في البناء كساسر أخكاتو، ككالتاء في افتعل كاأللف في فاعل كنحكىما، فكما 

، كأنتما ت عبلف، كذلؾ يشتركاف في كنحف ن علُ  ،يشترؾ المؤنث مع المذكر في قكلؾ: أنا أفعلُ 
نما اشتركا في الةمير ليت ل المرت ع بال عل، كما اشتركا في الةمير  قكلؾ: ىما ي عبلف، كاا

من  ل العاسد إليو ذلؾ الةمير المت ل كىك قكلؾ: أنا كنحف كأنتما، فيما في االشتراؾ ال
بمنزلو أنتما كما ذكر معو. ككذلؾ يجرؼ الماةي مجرػ المةارع إذا ات مت بو عبلمة 
اإلةمار في قكلؾ: أنا قمت، كنحف قمنا، كأنتما قمتما، ألف س قد شبو ىذه العبلمات بتاء 

كلذا قاؿ  با سا تا في اكْ  با سا كما تيير بناء كا  ،كأخكاتو تُ مْ بناء قاـ متيير في قُ افتعل، أال ترػ أف 
 بعةيـ:

                                                 

 (.75-1/72أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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ػػػػػػػػػ لِّ ُكػػػػػػػػػ يْ ِفػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػ دْ قاػػػػػػػػػ يٍّ حا  (1)مػػػػػػػػػةٍ عْ نِ بِ  طَّ با خا
 

 ... ... ... ...  
 

 را جا دا كما تقكؿ ازْ  تُ زْ في فُ  دُ زْ كفُ  حا ما طا برجمي، كما تقكؿ: اْ   طُ ْ  حا ، كفا با ما طَّ اكما تقكؿ 
ألف  ؛ذكرنا، كبمنزلة األلف بعدىا في قامتا فبمنزلتيا في قاسمة فيما ا التاء في قامْت . أمافا دا كازْ 

 ر البناء كالتاء، فيجب أف يقاؿ: ىما قامتا، كما يقاؿ: ىما قاسمتاف كتزيديِّ يا األلف ىنا لـ تُ 
ف، كأنتما قاسمتا ،أنو يقاؿ فييا: أنا قاسمة، كنحف قاسمتاف كنحف قاسمات (قامت)عم   (قاسمة)

فيمتنع فييا الحمل عم  المعن  المتناع ات اؿ الةماسر بيا التي يتأت  ات اليا بال عل فإنما 
يككف اإلةمار في اسـ ال اعل عم  حد كاحد، كىك ةمير الياسب فأما قكليـ في المظير: 
الينداف تقكماف، فمؾ شبية فيو ألف المظير اسـ مؤنث، كليس بمذكر يشترؾ معو المؤنث كما 

ذا كاف المةمر لممؤنث فيك أيةا  بمنزلة المظير، تثبت تقدـ ذ كره مف األسماء المةمرة كاا
العبلمات في فعمو مت مة كمن  مة، ألنو ليس لو ل ع مذكر يحمل عميو، فتقكؿ: أنتف تقمف، 

دا   :قمف، كما تقكؿ: ىند قامت كاليندات قمف، كقكلو تعال  ىفكىي قامت، ك  ،كأنتف قمتف كاجا كا
افِ ِمْف ُدكنِ  ـُ اْمراأاتاْيِف تاُذكدا ىما مثاؿ: الينداف تقكماف، كلك ثن  ةميرىما لـ يكف إال: . (2) ِي

نما اعتمدنا  فكجدىما يذكداف، عم  ما قررنا كلمكبلـ عم  ىذه المسألة مجاؿ أكسع مف ىذا كاا
 ت" انتي  كبلمو.كا النُّ 

مير يجرؼ في ذلؾ الة كال حيح ما ذىب إليو أبك عبد هللا بف أبي العافية مف أفَّ 
فكذلؾ تقكؿ: ىما تخرجاف كذلؾ ألف  ،مجرػ ظاىره، فكما تقكؿ: الينداف تخرجاف بالتاء مف فكؽ 

مر بف السماع عف العرب في ذلؾ بالتاء، قاؿ عُ  دا جِ األشياء إل  أ كليا، كقد كُ  دُّ رُ اإلةمار يا 
 أبي رليعة:

ػػػػػػػػػػػػ ءا دْ باػػػػػػػػػػػػ يَّ تاػػػػػػػػػػػػخْ   أُ ماػػػػػػػػػػػػعا  ُص ُقػػػػػػػػػػػػأا   انا ثِ يْ دِ حا
 

ػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػما عْ تا  أفْ  فْ ِمػػػػػػػػػػػػػ يا ا ِلػػػػػػػػػػػػػما  رُ خَّ أا تاػػػػػػػػػػػػػا مُ ما
 

                                                 

( كابػػف جنػػي، التمػػاـ فػػي 4/471( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج48ص1/37ىػػذا  ػػدر بيػػت لعمقمػػة بػػف عبػػدة فػػي ديكانػػو )ؽ (1)
( كالقيسػػػػػي، إيةػػػػػاح شػػػػػكاىد اإليةػػػػػاح 5/556( كابػػػػػف يعػػػػػيش، شػػػػػرح الم  ػػػػػل )ج123ت سػػػػػير أشػػػػػعار ىػػػػػذيل )ص

 ( كعجزه: 19/119)ج( كالزليدؼ، تاج العركس10/5237( كناظر الجيش، تمييد القكاعد)ج2/787)ج
... ... ... ... 
 

ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأِس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾ ذا  فاُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ لشا
( كابف 94( كأبي العبلء المعرؼ، رسالة الي راف )ص1/230كالبيت ببل نسبة في ابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج 

 ( كابف ع  كر،2/647( كابف األثير، البديع )ج555( كالزمخشرؼ، الم  ل )ص5/95سيده، المخ ص )ج
( كأبي ال داء األيكلي، الكناش 4/494( كالرةي االستراباذؼ، شرح شافية ابف الحاجب )ج239الممتع الكبير )ص

 (.1/74( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج2/339)ج
 .]23: الق ص[ (2)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُ مَّ عا لا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا  ؾا ا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِ بْ تا  ا أفْ ما  ة  اجا
 

ػػػػػػػبِ  لا  رْ ا ِسػػػػػػػباػػػػػػػحُ رْ تا  كأفْ   ػػػػػػػرُ  تُ ْنػػػػػػػا كُ ما أاْح ا
(1) 

 ."كىك ةمير األختيف (ىما)ا، بالتاء كقد تقدـ ل ع با حُ رْ تا  ا، كأفْ يا يِ بْ تا  فقاؿ: أفْ  
  التوضيح والتحميل:

القكؿ في )تاء( الياسبتيف المتيف ذكر الخبلؼ حكؿ ؾ أبك حياف عم  ابف مال استدرؾ
، (الينداف ىما تخرجاف)لياسبتيف نحك: ا رةمي في حاؿ إسنادىما إل  تأنيثيما تأنيثا  مجازيا  

فيل يككف ذلؾ بالتاء حمبل  عم  ظاىرىما، أك بالياء حمبل  عم  ةمير  (العيناف ىما تدمعاف)ك
بياف ىذه المسألة بأبك حياف  فقاـ .؟(ىما)الذؼ ىك  الياسبيف المذكريف لبلشتراؾ في الةمير

بف أبي ابيف عالميف نحكييف مف نحاة األندلس، كىما:  تي دار أك المناظرة الت بنقل الحكار
 . كخبل ة رأييما في ىذه المسألة: شذبف الباا، ك العافية

ينداف النحك: ) الظاىرذلؾ يككف بالتاء حمبل  عم  أفَّ ابف أبي العافية يرػ أفَّ 
   (.ىما تقكمافك)، (تقكماف

الم ع، كبو كرد القياس كقكليـ: حمبل  عم   بالياءذلؾ يككف كأما ابف الباذش يرػ أفَّ 
 (. ىما يقكماف)

 (3)كناظر الجيش (2)كىذا ما ذىب إليو المرادؼ ،كذىب أبك حياف مذىب ابف أبي العافية
 تماما  في ىذه المسألة.

، (4)لمسألة ىك الشاسع عند النحاة األقدميف أمثاؿ سيبكيوكما ذكره أبك حياف في ىذه ا
 .(8)األيكلي ال داء ، كأبي(7)، كاألبذؼ(6)، كابف ع  كر(5)كابف يعيش

 
                                                 

كالقيسػػي، إيةػػاح ( 2/184( كالمبػػرد، الكامػػل )ج127ص 49-125/48البيتػػاف لعمػػر بػػف أبػػي رليعػػة فػػي ديكانػػو )ؽ (1) 
( كعبػد القػادر البيػدادؼ، خزانػة 1/75( كأبػي حيػاف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل )ج451-1/450شكاىد اإليةػاح )ج

 (.5/319األدب )ج
 (.73المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/174ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.472-4/471سيبكيو، الكتاب )ج (4)
 (.556-5/555بف يعيش، شرح الم  ل )جا (5)
 (.239-238ابف ع  كر، الممتع )ص (6)
 (.272-1/271األبذؼ، شرح الجزكلية )ص (7)
 (.340-2/339( ؛ )ج7-2/6أبك ال داء األيكلي، الكناش )ج (8)
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 تضميف الفعل المضارع  تاة( الغائب وما يختص بيا -32
 (كلمياسب إف حمل عم  مؤنث) ككاف ينبيي لمم نف أف يزيد:: " (1)قاؿ أبك حياف 

أف تم ع بذلؾ المؤنث  يجكز أك أةيف إل  مؤنث)عم  معن  ال حي ة،  كتابي، نحك: تجيءُ 
      ياْمتاِقْطُو باْعُض   نحك: تجتمع أىل اليمامة كتذىب بعض أ ابعو كقرغ  (كأنت تريد المذكر

يَّاراةِ  كتعدؿ الخمي ة  ،ـ طمحةك نحك تق (أك كاف فيو عبلمة تأنيث)كتنكسر  در القناة  ، (2)السَّ
أك أسند إل  ظاىر الجمع المذكر غير السالـ كأردت معن  الجماعة أك إل  )، كىذا قميل

األجذاع كتنكسر الجذكع كتخرج الرجاؿ  ، نحك: تقكـ الزيكد كتنكسر(ةميرىـ أك ةمير غاسبات
 ."كالرجاؿ تخرج كالنساء تخرج

منو.  كىذا الذؼ ذكره بعينو استدركو األبذؼ عم  الجزكلي فنقمو: " (3)كقاؿ ناظر الجيش  
أف  ا  كمي عم  الجزكلي، كال عم  الم نف؛ كذلؾ أنيما أعطيا قانكنا   كأقكؿ: ليس ىذا استدراكا  

التاء لمياسبة، فمت  كاف ال عل لمياسبة جيء بالتاء فيو، كىذه المكاةع المذككرة إنما جيء بالتاء 
التي أشار ل كر في أفعاليا؛ لتأكليا بمؤنث كما تقدـ؛ فمـ تدخل التاء إال في فعل مؤنث؛ فا

 ".إلييا مندرجة فيما ذكر
 التوضيح والتحميل:  

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ في عرض متف كتابو )التسييل( بأْف ُيزاد فيما يميز   
ال عل المةارع عف غيره مف أمكر لـ يذكرىا ابف مالؾ، كىي: )تاء( الياسب، كما تتةمنو مف 

 عدة  كر تمثميا.

أف ىذا االستدراؾ قد استدركو األبذؼ عم  الجزكلي قبل أبي كأةاؼ ناظر الجيش   
حياف، كيرػ أيةا  أنو ال يكجد استدراؾ في ىذه المسألة عم  كل مف الجزكلي كابف مالؾ 

 مكةحا  أسبابو في ذلؾ.

نجده عازما  رأيو في ذكر ىذا االستدراؾ، كلذلؾ يككف أبك حياف  (4)كبالرجكع إل  األبذؼ  
 ي ىذه المسألة. معةدا  األبذؼ ف

 
                                                 

 (.1/76أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]10: يكسف[ (2)
 (.176-1/175د )جناظر الجيش، تمييد القكاع (3)
 (.1/273األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (4)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي  
 

ضماره ىل يكوف بالياة أـ  -33 الخالؼ في إسناد جمع المذكر السالـ في حاؿ إظياره وا 
 بالتاة؟

فإف كاف الظاىر جمع سبلمة في المذكر أك ةميرا  يعكد عميو : " (2)يقكؿ أبك حياف  
 ز. كأجا(الزيدكف يقكمكف )، ك(لزيدكف ايقكـ )جكز إال بالياء فتقكؿ: فمذىب الب رييف أنو ال ي

  ".عم  جمع التكسير قياسا   (الزيدكف تقكـ)ك (،لزيدكف اتقـك )الككفيكف: 

 التوضيح والتحميل:  

إل  في إسناد جمع المذكر السالـ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر الخبلؼ   
، (3). مكافقا  كل مف األبذؼيل يككف بالياء أـ بالتاء؟فوأك مف خبلؿ عكد الةمير عمي الظاىر

 في ىذه المسألة. (4)كابف أبي الرليع
 

 ما يخص  ياة( الغائبات في الفعل المضارع -34
 ".اتكالياسب" : (5)قاؿ ابف مالؾ  

، كيقتةي ذلؾ أف الياء تككف في (الياسبات أطمق)كقكلو: ك: " (6)كيقكؿ أبك حياف  
 ، ر فتقكؿ: يقـك الينكدسَّ كا ـ أك مُ مَّ سا مُ ظاىر أك مةمر عاقل أك غير عاقل، المةارع أسند إل  

مااكااتُ يا  ك اُد السَّ مااكااُت ياتا اطَّْرفا  كسرع الجماؿ كالينكد يقمف كيُ  .(7) كا كالجماؿ ، (8) السَّ
 خرجف.سرعف كاليندات يا يُ 

                                                 

 (.2/511السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.77-1/76أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/274األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (3)
 (.1/226ابف أبي الرليع، البسيط )ج (4)
 (.1/16ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.78-1/77ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا (6)
 .]90: مريـ[ (7)
 .]90: مريـ[ (8)
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فمذىب الب رييف أنو ال فإف كاف الظاىر جمع سبلمة في المؤنث لعاقل نحك اليندات،   
يجكز إال التاء فتقكؿ: تقـك اليندات كال يجكز يقكـ اليندات كما ال يجكز يقكـ ىند قاسكا ىذا 

مااكااُت يا   :مف سبلمة الكاحد فأماالجمع عم  م رده بجامع ما اشتركا فيو  اُد السَّ كنحكه فإف  كا
و كأجاز الككفيكف يقكـ اليندات قياسا  ذلؾ جاسز في م رده لككف تأنيثو مجازا  فكاف ذلؾ في جمع

 قكلو: لجمع السبلمة عم  جمع التكسير. فأما

ػػػػػػػػػػػلا  تُ ْمػػػػػػػػػػػقُ فا  ػػػػػػػػػػػ، فا يْ ِسػػػػػػػػػػػيْ ا: فِ يا  يْ نِ زُّ  ِ تا ْسػػػػػػػػػػػػا يا ما
 

ػػػػػػػػػػػػػخا المُ  افِ ناػػػػػػػػػػػػػكالبا  فِ كْ ُيػػػػػػػػػػػػػالعُ  اتُ كا ذا    (1)بِ ةِّ
 يْ نِ زُّ  ِ تا سْ ا يا ما فا )المك كؼ المحذكؼ أؼ:  يا عِ في ركاية مف ركاه بالياء، فخرج عم  الةركرة أك رُ  

اء  .("يقـك الينكد) :فيككف إذ ذاؾ قد أسند إل  جمع التكسير المؤنث نحك (فِ كْ يُ العُ  اتُ كا ذا  الِنسا
 التوضيح والتحميل:  

ما يخص )ياء( الياسبات في ال عل المةارع بما تمثمو مف  عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد  
 في ذلؾ. (3)، كتابعيما ناظر الجيشفي ىذه المسألة (2)األبذؼما ذىب إليو  مؤيدا   . كر

 

 تضميف الفعل المضارع  ياة( الغائب وما يختص بيا -35
(4)يقكؿ أبك حياف  

كلمياسبة إف كانت مةافة إل  ) ككاف ينبيي لمم نف أف يزيد:: "
قطع يد زيد، ألنؾ تقكؿ: نحك: يُ  (مذكر ىي بعةو، كيجكز أف تم ع بالمذكر كأنت تريد المؤنث

نحك: يحةر القاةي  (أك كانت ف ل بينيا كليف ال عل بشيء)تريد: يد زيد.  قطع زيد، كأنتيُ 
: نحك (أك كانت غير عاقمة إذا حممت عم  معن  المذكر) ...كين عؾ اليكـ المكعظة  اليكـ امرأة

 ".ين ع المكعظة ألف المكعظة كعع في المعن 

 التوضيح والتحميل:  

                                                 

( كأبػي حيػاف األندلسػي، 51( كاألخ ػش األ ػير، االختيػاريف )ص83ص 3/10البيت لعمقمة بػف عبػدة فػي ديكانػو )ؽ (1) 
( 4/103اب )ج( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػ2/435( كالسػػميف الحمبػػي، الػػدر الم ػػكف )ج2/437البحػػر المحػػيط )ج

( ؛ 1/78التػػػػذييل كالتكميػػػػل )جحيػػػػاف األندلسػػػػي،  يأبػػػػ( ك 1/352كبػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي ابػػػػف سػػػػممة العػػػػكتبي، اإلبانػػػػة )ج
 (.2/964( كالعيني، المقا د النحكية )ج6/202)ج

 (.269-1/267األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (2)
 (.1/177ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/78ذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، الت (4)
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يز ال عل المةارع عف غيره مف أمكر لـ ما يم اف عم  ابف مالؾ ذكرأبك حياستدرؾ   
 ة، كما تتةمنو مف  كر تختص بيا.ء( الياسبيا) : إةافةيذكرىا ابف مالؾ، كىي

 

 حروؼ الز ادة -36
كاعمـ أنو قد ذكر لزيادة ىذه األحرؼ األرلعة دكف غيرىا مف : " (1)يقكؿ ناظر الجيش  

 لعمة لخ تيا؛ لكف األلف ال تزاد أكال  قالكا: أكل  األحرؼ بالزيادة أحرؼ ا حركؼ الزيادة مناسبة:
فعكةكا منيا اليمزة الشتراكيما في المخرج. كجعمت لممتكمـ؛ ألنيا مف أكؿ المخارج كالمتكمـ 

 أخص؛ فناسب ككنيا لو، كاشترؾ فييا المذكر كالمؤنث؛ لعدـ المبس.

، كقد تككف ؛ ألنيا معرةة لدخكؿ كاك عمييا لمعطفكأما الكاك: فامتنع مف زيادتيا أكال    
ككعد  ؛ فتجتمع ثبلث كاكات، كقد تككف أكؿ الماةي كاكا  أيةا   آخر الكممة المعطكؼ عمييا كاكا  

فيستثقل ذلؾ، كىي مقابمة لميمزة؛ إذ ىي مف آخر المخارج كاليمزة مف  فتجتمع أرلع كاكات
كا منيا ؛ ألنو يقابل المتكمـ. لكنيا رفةت لما ذكر كعكةأكليا، فاستحقيا المخاطب مطمقا  

في األفعاؿ. كتككف التاء لمياسبة كالياسبتيف كالياسبات؛ فقد  التاء؛ ألف التاء تبدؿ مف الكاك كثيرا  
قاؽ المخاطب إياىا، شارؾ المخاطب غيره في التاء؛ كحينسذ يبطل التعميل الذؼ ذكركه الستح

 ألّنا نقكؿ: 

ممخاطب؛ ألف ىذه تدؿ عم  الخطاب، التاء التي لمياسبة كالياسبتيف كالياسبات غير التاء التي ل
 مف التاء الساكنة البلحقة آخر الماةي؛ فيما إف اشتركتا ل ظا   كتمؾ تدؿ عم  التأنيث عكةا  

 فمدلكليما مختمف.

أنت  كتبيف بيذا: أف التاء التي لممةارعة ثنتاف: تاء خطاب كتاء تأنيث. ككذا يقاؿ:  
 ت عميف فالتاء لمحض الخطاب كالتاء لمتأنيث.

، تكفية لمقسمة؛ ألف المتكمـ خص باليمزة، كالمخاطب كأما الياء: فجعمت لمياسب مطمقا    
 خص ببدؿ الكاك، كلـ يبق مف حركؼ العمة إال الياء، كلـ يبق إال الياسب فأعطييا.

كلما كاف ال رؽ بيف الم رد كةديو يح ل في المخاطب كالياسب بالةمير، كلـ يجعمكا   
، ككانت كف؛ لتدؿ عم  المتكمـ غير الم ردلم رؽ، أتي بالن د كةده ةميرا  في التكمـ بيف الم ر 

                                                 

 (.178-1/177ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
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النكف أكل  مف غيرىا؛ لما بينيا كليف أحرؼ العمة مف الشبو؛ ألنيا تدغـ في الياء كالكاك، كتبدؿ 
 ".منيا األلف، كليذا أعرلت األمثمة الخمسة بيا عند تعذر الحركات كتعذر أحرؼ العمة

 :التوضيح والتحميل  

 زاد ناظر الجيش عم  ابف مالؾ الحركؼ التي تستحق الزيادة عند النحاة.  

 ما ذىب إليو ناظر الجيش في ىذه المسألة. (1)ككافق ديكنقكز  
 

 حركات حروؼ المضارعة -37
مع  -أعني حركؼ المةارعة  -كاعمـ أف حركات ىذه الحركؼ: " (2)يقكؿ أبك حياف  

يدحرج أـ مزيدا  يةارب كمع الثبلثي كما زاد عم   الرلاعي الةـ، سكاء أكاف مجردا  نحك
ألف  ؛يستخرج، إذا كاف مبنيا  لم اعل ككاف في ىذيف ال تحك الرلاعي ال تح نحك يةرب كينطمق 

الثبلثي كثير في كبلميـ كما زاد عم  الرلاعي ثقيل، فاختاركا ال تح لمكثير كالثقيل لخ ة ال تح، 
 ".تعماؿ القميل لك خ  كه قالو أبك سعيدكاختاركا الةـ لمقميل لسبل يكثر اس

 التوضيح والتحميل:  

 .حركات حركؼ المةارعةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر   

 فيما ذىب إليو. (3)كماؿ أبك حياف  لرأؼ أبي ال داء األيكلي  

 

 تسمية األلفاظ المشتقة والمشتق منيا -38
، كأما األل اظ المشتق منيا فعاال  كسميت األل اظ المشتقة أ: " (4)يقكؿ ناظر الجيش  

 ".باعتبار األ ل كم ادر، كقد تسم  أفعاال   فسميت أحداثا  
 التوضيح والتحميل:  

 .كالمشتق منيااألل اظ المشتقة زاد ناظر الجيش عم  ابف مالؾ تسمية   
                                                 

 (.31-26شرح مراح األركاح )ص ديكنقكز، (1)
 (.1/78التذييل كالتكميل )ج أبك حياف األندلسي، (2)
 (.2/8أبك ال داء األيكلي، الكناش )ج (3)
 (.1/171ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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 في ىذه المسألة.  (1)ككافق ناظر الجيش ما ذىب إليو ابف خركؼ  
 

 َنل(لغات العرب في  الَيرْ  -39
 ".كيرنأ الشيب إذا خةبو باليرناء كىك الحناء" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

، كالُيرنَّاء بالةـ : " (3)يقكؿ ابف عقيلك    الياْرناأ كالُيْرناأ بال تح كالةـ ميمكزيف ببل مادٍّ
 ".ممدكدا  
 التوضيح والتحميل:  

 ذكر ليات )اليرنأ(. عم  ابف مالؾ ابف عقيل أةاؼ  

 

 ي تخمص المضارع إلى الحاؿمف القرائف الت -40
كيترجح الحاؿ مع التجريد، كيتعيف عند األكثر بم احبة اآلف كما " : (4)قاؿ ابف مالؾ  

ف  ".في معناه، كببلـ االبتداء، كن يو بميس كما كاا

كقد نقص الم نف مف القراسف التي ذكرىا أ حابنا أنيا تخمص : " (5)كيقكؿ أبك حياف  
يقكـ زيد  اآلف كيخرج، كيقكـ زيد   أك يعطف الحاؿ عميو، نحك: لمحاؿ: أف يعطف عم  الحاؿ،

جاء زي د يةحؾ.  كيخرج اآلف... كمف القراسف أيةا  كقكعو في مكةع ن ب عم  الحاؿ، نحك:
 ".فمـ يستكؼ الم نف ما يخمص المةارع لمحاؿ

 : أف يقع في مكةع ن ب عم  الحاؿ، نحك: جاءكزاد أيةا  : " (6)كيقكؿ ناظر الجيش  
 ".زيد يةحؾ

 

 
                                                 

 (.1/270مل )جابف خركؼ، شرح الج (1)
 (.1/17ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.1/11ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/21شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.1/95أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.1/198ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
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 التوضيح والتحميل:  

أف يعطف قرينة مف القراسف التي تخمص المةارع إل  الحاؿ، كىي:  أبك حيافذكر   
 (1)كىذا ما ذكره ناظر الجيش .(جاء زي د يةحؾ)عم  الحاؿ، أك يعطف الحاؿ عميو، نحك: 

ف ال عل عم  ال عل عطفي تماما  إال أنو برر عدـ ذكر ابف مالؾ ليذه القراسف لككنو "يشترط  
فيما حياف  أبا (2)السيكطي اتبعكقد  ."الزماف فالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو مت قاف ات اقيما في
 ذىب إليو.

 

 مما يعيف المضارع إلى الحاؿ -41
اإلنشاء، تقكؿ: كقد أىمل الم نف ما يعيف المةارع لمحاؿ، كىك : "(3)كيقكؿ أبك حياف  

ذا كاف ي رؼ الماةي إلي الحاؿ فؤلف ي رؼ د  ، كأحمف ما خرج زيا  أقُسـ ألةرلف عمر  ، كاا
؛ ألف اإلنشاء ىك إيقاع في ىذا المقاـ رػ. كال يمكف أف يككف ىذا مستقببل  المةارع أكل  كأح

 ".معن  بم ع يقارنو في الكجكد
 التوضيح والتحميل:  

 .لحاؿ  الإما يعيف المةارع  ذكرعم  ابف مالؾ  أبك حياف استدرؾ  
 

 تي تخمص المضارع إلى االستقباؿمف القرائف ال -42
كيتخمص لبلستقباؿ بظرؼ مستقبل، كلإسناده إل  متكقع، كباقتةاسو " : (4)قاؿ ابف مالؾ  

، كبم احبة نا ب، أك أداة ترج أك إش اؽ أك مجازاة، أك لك الم درية، أك نكف أك كعدا   طمبا  
 ."تككيد، أك حرؼ تن يس كىك السيف أك سكؼ أك سف أك سك أك سي

 

                                                 

 (.1/198ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.1/43ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.1/95أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/23شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
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(1)كيقكؿ أبك حياف  
كنقص الم نف مف القراسف التي تخمص المةارع لبلستقباؿ : "

 د  كيشرب، أك يأكل زي د  مستقبل عميو، نحك قكلؾ: سيأكل زيعط و عم  المستقبل، كعطف ال
 ".كسيشرب
 التوضيح والتحميل:  

ظر كتابعو ناسف التي تخمص المةارع إل  الحاؿ. القرا عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد  
 في ىذا األمر. (2)الجيش

 

 مف القرائف التي تصرؼ الماضي إلى االستقباؿ -43
           كقكلو: "كمنيا لك الشرطية: كىي نكعاف: شرط في المستقبل...  (3)يقكؿ ناظر الجيش  

ػ ِبوِ  تعال :  لاِك اْفتادا ـْ ِمْلُء اأْلاْرِض ذاىاب ا كا ِدِى ماْف ُيْقبالا ِمْف أاحا  ". (4)فا

 وضيح والتحميل:الت  

إل   الماةي  رؼتقرينة مف القراسف التي ناظر الجيش عم  ابف مالؾ  استدرؾ  
 لك الشرطية بإحدػ استعماالتيا.  ، كىي:االستقباؿ

 

 مف القرائف التي تصرؼ المضارع إلى المضي -44
، كلإذ، كين رؼ إل  المةي بمـ، كلما الجازمة، كلك الشرطية غالبا  " : (5)قاؿ ابف مالؾ  

 ".كلرلما، كقد في بعض المكاةع

  كنقص الم نف مف القراسف التي ت رؼ المةارع إلي المةي: " (6)كيقكؿ أبك حياف  

 

                                                 

 (.1/102أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/204ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 .207-206المرجع السابق، ص (3)
 .]159: آؿ عمراف[ (4)
 (.1/27لؾ، شرح التسييل )جابف ما (5) 
 (.110-1/108أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6) 
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اِء مااء  فاُتْ ِبُح اأْلاْرُض   عم  الماةي، نحك قكلو تعال :  عط و  ما ـْ تارا أافَّ  َّا أاْنزاؿا ِمفا السَّ أالا
رَّة   ُمْخةا

 ماةي عم  المةارع، نحك قكؿ الشاعر:أؼ: فأ بحت: كعطف ال (1)

ماػػػػػػػػػػػػػػ  المَِّسػػػػػػػػػػػػػْيـ ياُسػػػػػػػػػػػػػػبُِّني ػػػػػػػػػػػػػُر عا ػػػػػػػػػػػػػْد أامُّ لاقا  كا
 

ْ ياْعِنْيِنػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػتا ُقْمػػػػػػػػػُت: الا ػػػػػػػػػْيُت، ُثمَّ فاماةا
(2) 

 

                                                 

 .]63: الحج[ (1) 
( كلكف أكلو )لقد مررت( كنسػب 126( )ص38البيت لشمر بف عمر الحن ي في األ معي، األ معيات )األ معية  (2) 

يو في ديكانو. كنسب البيت لرجل مف بني سػمكؿ ( كلـ أقف عم15/341البيت لعنترة في الكاحدؼ، الت سير البسيط )ج
( كأبػي حيػاف التكحيػدؼ، الب ػاسر 3/218( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سػيبكيو )ج3/24في سيبكيو، الكتاب )ج

( كخالػػد األزىػػرؼ، شػػرح 4/1552( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج3/186( كالكاحػػدؼ، الت سػػير البسػػيط )ج8/111)ج
( كنسػػب البيػػت لعميػػرة بػػف جػػابر الحن ػػي فػػي بيػػاء 1/310السػػيكطي، شػػرح شػػكاىد المينػػي )ج( ك 2/114الت ػػريح )ج

( كالمبرد، 1/145األخ ش األكسط، معاني القرآف )ج ( كالبيت ببل نسبة في1/178الديف السبكي، عركس األفراح )ج
( كأبػػي 1/178ؤنػػث )ج( كأبػػي البركػػات األنبػػارؼ، المػػذكر كالم2/351( كالطبػػرؼ، جػػامع البيػػاف )ج3/61الكامػػل )ج

المسػػػاسل عمػػػي ال ارسػػػي،  يكأبػػػ( 2/207( كأبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي، الحجػػػة )ج289جع ػػػر النحػػػاس، إعػػػراب القػػػرآف )ص
( كابػف جنػي، التمػاـ فػي ت سػير 3/325( ؛ )ج3/333( كابف جني، الخ ػاسص )ج1/443( )ج41الب ريات )مسألة
( كابػػف سػػيده، المحكػػـ 167ال ػػاحبي )ص ( كابػػف فػػارس،5/1882( كالجػػكىرؼ، ال ػػحاح )ج67أشػػعار ىػػذيل )ص

( كاأل ػػ ياني، 206( كعبػػد القػػاىر الجرجػػاني، دالسػػل اإلعجػػاز )ص5/80( كابػػف سػػيده، المخ ػػص )ج10/511)ج
( كابػػػػػف السػػػػػيد البطميكسػػػػػي، االقتةػػػػػاب 2/766( كتػػػػػاج القػػػػػراء، غراسػػػػػب الت سػػػػػير )ج1/260ت سػػػػػير األ ػػػػػ ياني )ج

(  كابػػف الشػػجرؼ، أمػػالي ابػػف 4/530( ؛ )ج4/15( ؛ )ج1/556( ؛ )ج1/16( كالزمخشػػرؼ، الكشػػاؼ )ج3/241)ج
( ؛ 11/197( كفخػر الػديف الػرازؼ، م ػاتيح الييػب )ج2/123( كابف حمدكف، التػذكرة الحمدكنيػة )ج3/48الشجرؼ )ج

( 2/631( كابػػف الحاجػػب، أمػػالي ابػػف الحاجػػب )ج185( كالسػػكاكي، م تػػاح العمػػـك )ص30/540( ؛ )ج14/309)ج
( كابػػف مالػػؾ، شػػرح الكافيػػة 50( كزيػػف الػػديف، مختػػار ال ػػحاح )ص340سػػي، إبػػراز المعػػاني )صكأبػػي شػػامة المقد

( 12/81( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج352-351( كابػػػف النػػػاظـ، شػػػرح ابػػػف النػػػاظـ )ص3/1271الشػػػافية )ج
لبحػر المحػيط ( كأبػي حيػاف األندلسػي، ا58( كالس اقسي، المجيد )ص2/24كالقزكيني، اإليةاح في عمـك الببلغة )ج

 يكأبػػػػ( 1/109التػػػػذييل كالتكميػػػػل )جحيػػػػاف األندلسػػػػي،  يكأبػػػػ( 10/172( ؛ )ج9/64( ؛ )ج5/316( ؛ )ج4/42)ج
( كالسػػميف 2/948( كالمػػرادؼ، تكةػػيح المقا ػػد )ج4/2033( ؛ )ج4/2023ارتشػػاؼ الةػػرب )جحيػػاف األندلسػػي، 

( كابػػػف كيكمػػػدؼ العبلسػػػي، ال  ػػػكؿ 2/88( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج2/164الحمبػػػي، عمػػػدة الح ػػػاظ )ج
( ؛ 138مينػػي البيػػب )ص كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ،( 3/276كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، أكةػػح المسػػالؾ )ج 170الم يػػدة
( كنػػاظر 2/426( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج3/196( كابػػف عقيػػل، شػػرح ابػػف عقيػػل عمػػ  األل يػػة )ج845)ص

( كالبقػػػاعي، نظػػػـ الػػػدرر 1/316( كالكرمػػػاني، تحقيػػػق ال كاسػػػد )ج7/3516( ؛ )ج1/214الجػػػيش، تمييػػػد القكاعػػػد )ج
( كالسيكطي، نكاىػد األبكػار 1/560( كاإليجي، ت سير اإليجي )ج1/168( كاألشمكني، شرح األشمكني )ج2/129)ج
( كالقكجػػػكؼ، 3/224( ؛ )ج1/42( كالسػػػيكطي، ىمػػع اليكامػػع )ج17( كالسػػيكطي، األليػػاز النحكيػػة )ص 1/237)ج

( كعبػػػػد القػػػػادر 1/286( كأبػػػػي ال ػػػػتح العباسػػػػي، معاىػػػػد التن ػػػػيص )ج175(؛ )ص60د اإلعػػػػراب )صشػػػػرح قكاعػػػػ
 (.31/361( كالزليدؼ، تاج العركس )ج1/357البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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، كأ بح زي د  لكاف كأخكاتيا، نحك كاف زي خبرا  أؼ: كلقد مررت. ككقكع المةارع     د  يقـك
، كأ بح زي  اةي نحك قكلو:مالو في الظرؼ المعيةحؾ. كاا  د  يقـك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بُّ و را ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزِ جْ يا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذْ إ فا يْ مِ الا العا  ػ زا جا
لِّػػػػػػػػػي الُعػػػػػػػػػبل  ػػػػػػػػػْدٍف ِفػػػػػػػػػْي العابلا نَّػػػػػػػػػاِت عا جا

(1) 
. كىذا أكل  مف أف ء  ، كجعل الكعد بالجزاء جزاػ إذ جز  كأنو قاؿ: جزاه رب العالميف   

كبلميـ،  قد ثبت مف ةالماةي لقرين  زلة إذا؛ ألف  رؼ معن  المبيـ إلأنيا بمن يعتقد في إذ
 كلـ يثبت كةع إذ مكةع إذا بقاطع.

كزعـ األستاذ أبك الحسف بف ع  كر أف مف القراسف ال ارفة معن  المةارع إلي   
ـا قا  زيد   كـُ قُ يلما )نحك قكليـ: ، قاؿ: المحتاجة إلي الجكاب( لما) المةي    ، كقاؿ تعال :(رك  مْ عا  ا

  ْكُع ـا الرَّ ْف ِإْبرااِىي مامَّا ذاىابا عا اِدُلناا ِفي قاْكـِ ُلكطٍ فا ْتُو اْلُبْشراػ ُيجا اءا  .انتي  .، أؼ جادلنا(2) كاجا

في اآلية ات ل بيا الماةي، فميست  (لما) عاه؛ ألفَّ دَّ كال دليل في ىذه اآلية عم  مُ   
ك، إنما جاء مةارع زيد   مطابقة لممثاؿ الذؼ ذكره مف قكلو: لما يقكـ الجكاب ال الذؼ  ا  قاـ عمر 

، (أخذ يجادلنا)، أك (شرع يجادلنا)، أؼ: ا  أنو يحتمل أف يككف الجكاب محذكف ا. عم مَّ ات ل بم
 ."كحذؼ لداللة المعن  عميو كلطكؿ الكبلـ

 التوضيح والتحميل:  

 .مف القراسف التي ت رؼ المةارع إلي المةيعم  ابف مالؾ عددا   أبك حياف استدرؾ  

في القراسف السابقة الذكر، إال أنو عد البند ما ذكره أبك حياف  (3)كاتبع ناظر الجيش  
 الخامس ال استدراؾ فيو. 

ت رؼ ما ذىب إليو أبك حياف في القرينتيف األكل  كالثانية التي  (4)كقد كافق السيكطي  
 .المةارع إل  المةي

                                                 

كأبػي بكػر  11/235( كالطبػرؼ، جػامع البيػاف463ص 27-105/26ىػذاف البيتػاف ألبػي الػنجـ العجمػي فػي ديكانػو )ؽ (1) 
( كابػػف سػػممة العػػكتبي، اإلبانػػة 209( كابػػف فةػػاؿ المجاشػػعي، النكػػت فػػي القػػرآف )ص119داد )صاألنبػػارؼ، األةػػ

التػذييل كالتكميػل حيػاف األندلسػي،  يأبػ( ك 1/303( كببل نسبة فػي أبػي حيػاف األندلسػي، البحػر المحػيط )ج2/126)ج
 (.1/215( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج2/49( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج1/109)ج

 .]74: ىكد[ (2)
 (.215-1/213ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/42السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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 الباب الثاني: إعراب الصحيح اآلخر
 

 حد الصحيح اآلخر -45
 ".اآلخرإعراب ال حيح باب" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

كالمراد بال حيح اآلخر: ما ليس آخره حرؼ عمة كحركؼ : " (2)يقكؿ ناظر الجيشك   
عراب ثبلثة: الكاك المةمـك ما قبميا كالياء المكسكر ما قبميا كاأللف. فما آخره العمة في باب اإل

 ."كاك ليس قبميا ةمة كدلك، كياء ليس قبميا كسرة كظبي، حكمو حكـ ال حيح لقبكلو لمحركات

 التوضيح والتحميل:  

 استدرؾ  ناظر الجيش عم  ابف مالؾ تعريف حد ال حيح اآلخر.  

 في ىذه المسألة. (3)كفي ىذا الرأؼ يكافق  ناظر الجيش ما قالو أبك عمي ال ارسي  

 

 حد العراب اصطالحاا  -46
 ".اإلعراب ما جيء بو لبياف مقتة  العامل" : (4)قاؿ ابف مالؾ  

كقاؿ  احب البسيط: "المختار في رسمو أف نقكؿ: ىك قبكؿ : " (5)يقكؿ أبك حيافك   
ختم ة العمل، المكافسة ، المؤثرة عف العكامل الما  أك تقدير  ا  مة العكارض الحادثة في آخرىا ل ظالكم

ألنو يؤذف بخمكىا ( الداخمة)أحسف مف قكليـ: ( المكافسة ليا)". فقكلو: ا  أك تقدير  ل ظا   ا  ليا تأثير 
 ا  ثاني ا  ليخرج ما يككف تأثير ( ا  أكلي ا  تأثير )معمكالت ال يخمك عف عامل. كقكلو: عنو، كبعض ال
عراب األكؿ، كالكسر اللتقاء الساكنيف، كما يمحقو مف التييير بسبب التحريؾ لئل بسبب التأثير

 .كالكمي جرا   ا  مف االنقبلب نحك الكمك رفع

                                                 

 (.1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.1/223تمييد القكاعد )ج ناظر الجيش، (2)
 (.78-77أبك عمي ال ارسي، كتاب اإليةاح )ص (3)
 (.1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.1/117أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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مختم ة الختبلؼ أحكاؿ  كقاؿ بعض عمماسنا: "اإلعراب تشكل آخر االسـ بأشكاؿ  
في آخر  : "ىك كةعؾ العبلمةا  انتي . كقاؿ ابف خركؼ أية المعن  المدلكؿ عميو بذلؾ االسـ"

 ".عم  كفق العامل دليمة عم  معناه ا  أك تقدير  ا  ل ظ
 التوضيح والتحميل:  

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ حدكدا  أخرػ لئلعراب لـ يذكرىا ابف مالؾ، كذكرىا   
 ض النحاة.بع

ف    ككافق أبك حياف بما ذكره مف حدكد لتعريف اإلعراب ساسر النحاة في مةمكنيا كاا
، كابف (4)، كالجزكلي(3)، كالزمخشرؼ (2)، كالحريرؼ (1)اختم ت تراكيبيا أمثاؿ عبد القاىر الجرحاني

إليو  ما ذىب خبلؼعم   (7)الحاجبابف  سمؾبينما ، (6)، ككافقيـ أيةا  يحي  العمكؼ (5)ع  كر
بأنو : "المركب الذؼ لـ ُيشبو مبني األ ل". فيك يعد  اإلعرابعرؼ  أبك حياف كالنحاة في ككنو

 الذؼ يختمف آخره باختبلؼ العكامل".بأنو : " ىذا التعريف أكل  مف حدىـ اإلعراب

أيةا  عم  غير ما ذىب إليو أبك حياف كالنحاة في ككنو  (8)ككذلؾ ذىب ابف ال خار  
ر آخر الكممة بدخكؿ العكامل عمييا في اإلعراب ال يحتاج أف يقاؿ فييا : ل ظا  أك يرػ أف تييي

ف كاف بعةيـ قد زاده؛ ألفَّ  تقديرا . معمبل  ذلؾ بقكلو: "المتناع نسبة االبتداء إل  الم ع بو، كاا
 الم ع عاـ شامل لم ن يف، فتأمل ذلؾ".  

 

 

 

 

                                                 

 (.41عبد القاىر الجرجاني، كتاب الجمل )ص (1)
 (.60الحريرؼ، شرح ممحة اإلعراب )ص (2)
 (.33الزمخشرؼ، الم  ل )ص (3)
 (.7الجزكلي، المقدمة الجزكلية )ص (4)
 (.1/31الجمل )جشرح ابف ع  كر،  (5)
 (.1/162يحي  العمكؼ، المنياج )ج (6)
(.235-1/234)ج شرح المقدمة الكافيةابف الحاجب،  (7)

 (.36-1/35ابف ال خار، شرح الجمل )ج (8)
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 العراب أىو لفظي أـ معنوي؟ -47
 كىذا الذؼ ذىب إليو الم نف قكؿ طاس ة مف النحاة، ذىبكا إل  أف: " (1)يقكؿ أبك حياف  

الحركات البلحقة أكاخر المعرلات مف األسماء كاألفعاؿ ىي اإلعراب بن سو؛ ألنو ال شيء يتبيف 
 .ا  ذا فيككف اإلعراب عند ىؤالء ل ظيبو إعراب المعرب غيرىا، كعم  ى

كؼ، كىك تيير في آخر الكممة لعامل أف اإلعراب معن  كذىب متأخرك أ حابنا إل  
ا داخل عمييا في الكبلـ الذؼ ىي فيو، فتككف الحركات ىي دالسل اإلعراب كعبلمات لو، كىذ

ار األعمـ. قالكا: لك كانت ىي اإلعراب، كحذفت لعمة يمذىب طاس ة، كظاىر قكؿ س، كاخت
ال كاسطة بيف المعرب  حكيمة كالكقف كغيره، لكجب أف يككف االسـ أك ال عل غير معرب؛ ألنو

 كالمبني، فإذا كجد أحدىما ارت ع اآلخر.

ل   أنو ل ظي ذىب أبك الحسف بف خركؼ كاألستاذ أبك عمي. قاؿ ابف خركؼ:   كاا
"اإلعراب  كت يحدثو العامل في آخر الكممة". كىذا فاسد ألف اإلعراب قد يككف بحذؼ ال 

 ا  كحذف ا  أبك عمي أف اإلعراب قد يككف  كت ذب كت، نحك لـ ي عبل، كلـ ي عمكا. كلما رأؼ األستا
ـ يحدثو العامل في آخر الكممة" ليعـ جميع ذلؾ. كىذا الحد منقكد  قاؿ في حده: "اإلعراب حك 
مف جية أنو ال ي يـ ما أراد؛ إذ قد يمكف أف يحد اإلعراب بو مف مذىبو أف اإلعراب تيير؛ ألف 

 التيير حكـ يحدثو العامل في آخر الكممة.

أكل  مف حيث الم ع؛ ألنا إذا أطمقنا اإلعراب الم طمح  ا  ل ظي ال جعل اإلعراب معنكيا  ك   
عميو عم  التيير، كنا قد خ  ناه ببعض التييرات، ف ي ذلؾ تخ يص لو ببعض مطمقاتو، 

ذا أطمقناه عم  الم ظي  كاف ذلؾ نقبل   -أك السككف أك الحذؼ الحركؼ كىي الحركات أك -كاا
 ".دلكلو الميكؼ، كليس الم طمحيف نقل الم ع عف معناه بالكميةلم ع بالكمية عف م

 التوضيح والتحميل:  

مبينا  رأيو في  ا  أك معنكي ا  ذكر أبك حياف مختمف مذاىب النحاة في ككف اإلعراب ل ظي  
 ىذه المسألة.

 

 

 
                                                 

 (.116-1/115أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 في ذكر ما أكرده أبك حياف. (3)كالسمسيمي (2)كابف عقيل (1)كذىب كل مف المرادؼ  
ىذه المسألة إال أنو خال و في رأيو بأف اإلعراب حياف في ذكر  أبا (4)السيكطي د كافقكق  

 ل ظيا  كليس معنكيا .
 

 الخالؼ في إضافة أحد االسميف إلى حخر مع توافقيما -48
إةافة أحد االسميف إل  اآلخر مع تكافقيما معن  أك تقارليما  ألفَّ " : (5)قاؿ ابف مالؾ  

 ".كاقعة في كبلميـ بإجماع

ف عم  جكاز إةافة أحد ليس كما ذكر، كال أجمع النحكيك ":  (6)يقكؿ أبك حيافك   
ف اختمف الم ظاف.   االسميف إل آخر مع تكافقيما، بل المنقكؿ عف الب رييف أف ذلؾ ال يجكز كاا

كقاؿ الككفيكف: يجكز ذلؾ إذا اختمف الم ظاف. كىي مسألة خبلؼ، ذكرىا أبك القاسـ عبد 
 ."بف أبي سعيد األنبارؼ، كأبك البقاء العكبرؼ، في كتابييما في اختبلؼ النحكييف الرحمف بف دمحم

 التوضيح والتحميل:  

دعكػ اإلجماع عم   حة إةافة أحد االسميف  أفَّ أبك حياف عم  ابف مالؾ  استدرؾ  
 .بذكره أكجو الخبلؼ في ىذه المسألة ليس دقيقا   إل  اآلخر مع تكافقيما معن 

 .فقط شيخو أبا حياف في ذكر مذىب الب رييف (7)الجيش كاتبع ناظر  

كما استدركو أبك حياف عم  ابف مالؾ في ىذه المسألة ىك  حيح بعينو بدليل أف أبا   
ذكر ىذه المسألة بت ا يميا معززا  إياىا بآراء النحاة كاألدلة كالشكاىد التي  (8)البركات األنبارؼ 
 تخص كل مذىب.

 
                                                 

 (.82المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/19ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(1/113السمسيمي، ش اء العميل)ج (3)
 (.60-1/59السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/34ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.1/119أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 (.1/227ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (7)
 (.358-2/356أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (8)
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 حد العامل -49
كالعامل ىك ما أثر في آخر الكممة مف اسـ أك فعل أك حرؼ، : " (1)حياف يقكؿ أبك  

كاأل ل في أف يككف مف ال عل، ثـ مف الحرؼ، ثـ مف االسـ، كاأل ل تخال و مع المعمكؿ في 
النكع، فإف كانا مف نكع كاحد فممشابيتو ما ال يككف مف نكع المعمكؿ، كال يؤثر العامل أثريف في 

، كال فٍ اك: ليس زي د بجبع عامبلف عم  معمكؿ كاحد إال في التقدير، نحمحل كاحد، كال يجتم
 ".يمتنع أف يككف لو معمكالت

 التوضيح والتحميل:  

ما أثر في آخر الكممة مف اسـ أك فعل أك قاـ أبك حياف بتعريف حد العامل بأنو:   
 . ذاكرا  شركط ذلؾ. حرؼ

ب مف تعريف أبي حياف، بأنو "ما أكجب العامل بكجٍو قري (2)بينما عرؼ خالد األزىرؼ   
 ككف آخر الكممة مرفكعا  أك من كبا  أك ساكنا  : نحك : جاء زيد. كرأيت زيدا . كمررت بزيد".

 

 الخالؼ في الحركة ىل تكوف مع الحرؼ أـ بعد الحرؼ؟ -50
 ".مف حركة، أك حرؼ" : (3)قاؿ ابف مالؾ  

مو كال بعده؛ ألف الحرؼ يك ف بأنو ال قب كالحركة مع الحرؼ،":  (4)كيقكؿ أبك حياف  
كال تتأخر عنو، متحرؾ كما يك ف بالشدة كالجير، فيي   ة، كال  ة ال تتقدـ المك كؼ 

ن سيا، كألف حركؼ العمة تنقمب إلي غيرىا لتحركيا، فمك كانت بال تقـك ذ إنما تكجد معو؛ إ
كف الحركة عم  الحرؼ كاف ـ تبعدىا لـ تقمب، كلـ تنقمب األلف ىمزة عند التحرؾ، كألنو إف ل

 لـز التقاء الساكنيف مف غير تحريؾ. ا  ، حت  إنو لك كاف ما قبمو ساكنا  منيا، فكاف ساكن ا  عاري

الحرؼ المتحرؾ لـ يدغـ  أف الحركة بعد الحرؼ؛ ألف  كذىب قكـ منيـ ابف جني إل  
تكلد منيا حرؼ،  حيمكلة، كال حاسل إال الحركة، كألنؾ إذا أشبعت الحركةمفي مثمو، كذلؾ ل

 كالحرؼ ال ينشأ عف الحرؼ، كال يككف لو شركة فيو، فيك عف الحركة، فالحركة بعده.

                                                 

 (.1/119أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.73خالد األزىرؼ، شرح العكامل الماسة النحكية )ص (2)
 (. 1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.121-1/120أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ككف لمتح ف بالحركة، كالجكاب عف األكؿ أف عدـ اإلدغاـ تارة يككف لمحاجز، كتارة ي  
عدمو الحيمكلة خا ة. كعف الثاني أف حدكث الحرؼ إنما ىك عف الحرؼ  ةفبل تككف عم
حركة المجانسة لمحرؼ الحادث مف حيث ىك متحرؾ بالمجانس بشرط اإلشباع؛ المت ف بال

يء ألف الحركؼ كالمك كفات، كىي الجكاىر، كالحركات كاألعراض، كاألعراض ال تنش
 ".الجكاىر

 التوضيح والتحميل:  

مع الحرؼ أـ بعد  تككف في الحركة ىل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر الخبلؼ   
  ؟.الحرؼ

في ىذه المسألة بالت  يل بالرغـ مف أفَّ  (1)كقد كافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف جني  
كما ىك مكةح في المسألة كالتي  بعد الحرؼ تككف  الحركة أفَّ كجية نظر ابف جني تكمف في

تختمف تماما  عما ذىب إليو أبك حياف في ككف أفَّ الحركة تككف مع الحرؼ، إال أنو يعةد ما 
كاستدؿ أبك عمي عم  أف الحركة بك حياف مستدال  برأؼ أبي عمي ال ارسي، فيقكؿ: "ذىب إليو أ

تحدث مع الحرؼ، بأف النكف الساكنة إذا تحركت زاؿ عف الخياشيـ إل  ال ـ، ككذلؾ األلف إذا 
تحركت انقمبت ىمزة، فدؿ ذلؾ عنده عم  أف الحركة تحدث مع الحرؼ، كىك لعمرؼ استدالؿ 

 ".قكؼ 
 

 ؼأقساـ الحذ -51
 ."أك سككف، أك حذؼ" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

ىكذا يقكلو أكثر النحكييف، كىذا  (أك سككف أك حذؼ)كقكلو: : " (3)يقكؿ أبك حيافك   
عندؼ ليس كذلؾ، بل يك ي الحذؼ؛ ألف الحذؼ عم  قسميف: حذؼ حركة نحك يةرب، إذا 

أ مو يذىباف،  ، فتحذؼ الحركة. كحذؼ حرؼ نحك لـ يذىبا،أدخمت الجاـز قمت لـ يةرْب 
 ."فالحذؼ يشمل حذؼ الحركة كحذؼ الحرؼ، فبل يجعل ما كاف قسما  مف الشيء قسيما  لو

   

                                                 

 (.46-1/43ابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج (1)
 (.1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.1/121كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل  (3)
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 التوضيح والتحميل:  

 زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر أقساـ الحذؼ.  

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كاتبع السمسيمي  

 

 فرع في الفعل؟الخالؼ في العراب أىو أصل في االسـ أـ  -52
 كىك في االسـ أ ل"." : (2)قاؿ ابف مالؾ  

كما ذىب إليو الم نف مف أف اإلعراب أ ل في األسماء ال في : " (3)كيقكؿ أبك حياف  
األفعاؿ ىك مذىب الب رييف، كذىب الككفيكف إل  أف اإلعراب أ ل في األفعاؿ، كحكي عف 

ألنو كجد فيو بيير سبب، فيك بذاتو،  بعض المتأخريف أف ال عل أحق باإلعراب مف االسـ؛
 بخبلؼ االسـ، فيك لو ال بذاتو، فيك فرع.

احتج جميكر أىل الب رة بأف قالكا: اإلعراب ي تقر إليو في األسماء في نحك: ما أحسف   
زيدا ! إذا تعجبت، كما أحسف زيد، إذا ن يت عنو اإلحساف، كما أحسف زيد؟ إذا است يمت، فمكال 

ت ىذه المعاني، كحمل ما ال لبس فيو مف األسماء عم  ما فيو لبس، نحك شرب اإلعراب اللتبس
زيد الماء، كما حمل أعد كتعد كنعد عم  يعد، كال كذلؾ األفعاؿ؛ ألنو لك زاؿ اإلعراب منيا ما 

 التبست معانييا.

كاحتج أبك الحسف بف خركؼ لما ذىب إليو الب ريكف بأف أكثر األسماء معرب، كالقميل   
مبني، كأكثر األفعاؿ مبني، ككاحد منيا معرب، كىك المةارع بشرطو، كالكثرة دليل  منيا

 األ الة، كالقمة دليل ال رعية. كىذا ليس بذلؾ الدليل؛ إذ تكثر ال ركع، كتقل األ كؿ.

أ ل في األسماء فرع  كاحتج أبك الحسف بف ع  كر أيةا  ليـ، فقاؿ: الدليل عم  أنو  
كميا معرلة إال ما أشبو منيا مبنيا ، كاألفعاؿ كميا مبنية إال ما أشبو منيا  في األفعاؿ أف األسماء

المعرب، فارتباط اإلعراب في ال عل بشبيو بالمعرب دليل عم  أنو إنما دخمو اإلعراب مف جية 
الشبو ال مف جية أنو فعل؛ إذ لك كاف اإلعراب فيو مف جية أنو فعل لكجب أف يدخل اإلعراب 

                                                 

 (.1/113ش اء العميل )جالسمسيمي،  (1)
 (.1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.124-1/122التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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ميا، كارتباط البناء في االسـ بكجكده مشبيا  لمبني دليل عم  أف البناء فيو إنما جميع األفعاؿ ك
 دخمو بالشبو لممبني، كلذلؾ إذا لـ يشبو مبنيا  عم  أ مو مف اإلعراب.

كاحتج أىل الككفة بأف العمة التي ادعاىا الب ريكف مكجبة لككف اإلعراب أ بل  في   
سماء في بعض المكاةع، ىي بعينيا مكجكدة في األفعاؿ األسماء، كىك ككنو ي تقر إليو في األ

في بعض المكاةع، تقكؿ: ال تأكل السمؾ كتشرب المبف، فبالجـز نيي عف ال عميف مجتمعيف 
باحة لمثاني. ككذلؾ الـ  كم ترقيف، كبالن ب نيي عف الجمع بينيما، كبالرفع نيي عف األكؿ كاا

 ن ي، لكال اإلعراب اللتبست المعاني.في ال (ال)في النيي ك (ال)ألمر كالـ كي، ك ا

 (ال تأكل السمؾ كتشرب المبف)كأجاب الب ريكف عف ذلؾ بأف الن ب في مسألة   
قطع، فمك أظيرت كالرفع عم  ال (ال)في المذىب ال حيح، كالجـز عم  إرادة  (أف)بإةمار 

في ىذا الباب  العكامل المةمرة لكانت دالة عم  المعاني، كلـ يحتج إل  اإلعراب، فاإلعراب
إنما دؿ عم  المعاني لما حذفت العكامل، كجعمت دليبل  عمييا، كذاؾ فرع، كاأل ل ما ذكرنا مف 

عم  كل  (زيد)! ألف الرافع كالنا ب كالخافض لػإظيار العكامل. كليس كذلؾ: ما أحسف زيدا  
تداء، كالـ كي كأما الـ األمر كالـ كي فال رؽ بينيما أف الـ األمر تككف اب (أحسف)حاؿ ل ع 

 البد أف يتقدميا عامل.

النافية فال رؽ بينيما أنو إذا خيف التباس بالنافية أتي بييرىا مف  (ال)الناىية ك (ال)كأما   
نما كاف يمـز المبس لك لـ يكف لمن ي أداة إال  (ما)حركؼ الن ي نحك   .(ال)كاا

نما دخمت كذىب أبك عمي قطرب إل  أف اإلعراب لـ يدخل لم رؽ بيف المعا   ني، كاا
 ."الحركات لي رؽ بيف ك ل االسـ كالكقف عميو

 التوضيح والتحميل:  

اإلعراب أىك أ ل في االسـ أـ فرع ذكر أبك حياف مذاىب النحاة كحججيـ في مسألة   
أف اإلعراب أ ل في األسماء ال  في مذىب الب رييفبينما اكت   ابف مالؾ باتباع  في ال عل؟
 ذكر حججيـ في اختيار ىذا المذىب، ككذلؾ آراء المذاىب األخرػ.دكف أف ي في األفعاؿ
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أبك حياف فيما  (4)كناظر الجيش (3)كالسمسيمي (2)كابف عقيل (1)كاتبع كل مف المرادؼ  
 ذكره مف مذاىب.

، كأبك (6)، كأبك البركات األنبارؼ (5)كقد كافق أبك حياف رأؼ معظـ النحاة أمثاؿ الزجاجي  
ككافقيـ أيةا  ابف جابر  ، في ذكر ىذا الخبلؼ كتأ يمو،(8)، كاألبذؼ(7)البقاء العكبرؼ 

 . (9)اليكارؼ 

سببا  آخر يبرىف أف االسـ ىك األ ل في  (10)بينما ذكر اإلماـ عبد القاىر الجرجاني  
اإلعراب، كذلؾ لككف أفَّ "االسـ يككف فيو معاٍف تكجب االختبلؼ كال عالية، كالم عكلية، 

ـ تأت باالختبلؼ لـ ي  ل بيف المقا د، كليس كذلؾ األفعاؿ كالحركؼ؛ ألنيا كاإلةافة، فمك ل
تدؿ  يييا عم  معانييا، أال ترػ أفَّ )ةرب( لمماةي، ك)سيةرب( لممستقبل. ككذا )ِمف( 

 البتداء الياية، كليس فييا شيء مف المعاني التي تكجب اختبلؼ الم ع".     

يف عم  اقتةاء االسمية في اإلعراب، كىما: شرط (11)ككذلؾ قد اشترط يحي  العمكؼ   
العقد كالتركيب، فيقكؿ: كال بد مف اشتراط ىذيف األمريف، فالتركيب انتظاـ الجممة مف جزأيف. 
كالعقد: ىك إسناد أحدىما إل  اآلخر، فمت  ح ل ىذا األمر إف كانت االسمية مقتةية 

 اإلعراب ال محالة". 
 

 عإلحاؽ نوف التوكيد بالفعل المضار  -53
 ".ما لـ تت ل بو نكف تككيد" : (12)قاؿ ابف مالؾ  

                                                 

 (.83المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/20ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(1/114السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.231-1/230ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.82-77الزجاجي، اإليةاح في عمل النحك )ص (5)
 (.48أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (6)
 (.89-87( كأبك البقاء العكبرؼ، مساسل خبلفية )ص155-153أبك البقاء العكبرؼ، التبييف )ص (7)
 (.68-1/64األيذؼ، شرح الجزكلية )ج (8)
 (.1/95ابف جابر اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج (9)
 (.1/83عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح اإليةاح )ج (10)
 (.164-1/163يحي  العمكؼ، المنياج )ج (11)
 (.1/33ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (12)
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البناء  أما نكف التككيد ف ي المةارع إذا لحقتو ثبلثة مذاىب:: " (1)يقكؿ أبك حيافك   
ات ل بو ألف الجمع أك كاكه أك ياء  مطمقا ، كىك مذىب األخ ش، سكاء أكاف المةارع مما

 مقا ، كىك مذىب بعض النحكييف.كاإلعراب مط المخاطبة أـ لـ يت ل بو شيء مف ذلؾ.
النكف، أك ال تت ل بو بحجز الةمير بينيما،  -فيككف مبنيا   -كالت  يل بيف أف تت ل بال عل 

 ."فيبق  عم  إعرابو، كىك المشيكر كالمن كر

 التوضيح والتحميل:  

دكف المذىب الذؼ  اىبمذثبلثة في نكف التككيد إذا لحقت المةارع ذكر أبك حياف أفَّ   
    .البناء مطمقا  كىك  (2)ذكره ابف مالؾ

حياف في ذكر  اأبشيخيـ  (5)كناظر الجيش، (4)، كالسمسيمي(3)ككافق كل مف المرادؼ  
 .يفىبيف المذىذ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (6)كاتبع الشاطبي  

 

 الفعل المضارع المتصل بنوف الناث بلنو معرب -54
 ".ناثأك إ" : (7)قاؿ ابف مالؾ  

كما ذكره الم نف مف أنو إذا لحقتو نكف اإلناث مبني عم  : " (8)يقكؿ أبك حيافك   
ذىب ابف درستكيو إل  أنو معرب، كتبعو  السككف ببل خبلؼ ليس ب حيح، بل المسألة خبلفية:

مي كابف طمحة كطاس ة مف النحكييف. كاستدلكا بأف اإلعراب قد استحق في يعم  ذلؾ السي
يعدـ إال بعدـ مكجبو، كبقاء مكجبو دليل عم  أنو معرب كما كاف قبل النكف، إال المةارع، فبل 

نما  أنو كاف قبل دخكؿ النكف ظاىرا ، كىك معيا مقدر في الحرؼ الذؼ كاف فيو ظاىرا  قالكا: كاا

                                                 

 (.127-1/126أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/36ح التسييل )جشر ابف مالؾ،  (2)
 (.83شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (3)
 (.1/114السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/235ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.107-1/106المقا د الشافية )جالعيني،  (6)
 (.1/33شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.129-1/128يل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكم (8)
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منع مف ظيكره ما عرض فيو مف الشبو بالماةي لمنكف التي لحقتو، كما عرض في األسماء 
 ."كمـ، فالتـز كسر أكاخرىا ألجل ذلؾ، كجعل اإلعراب فييا مقدرا  المةافة لياء المت

 التوضيح والتحميل:  

ات اؿ ال عل المةارع بنكف اإلناث مسألة خبلفية  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ أفَّ   
عند النحكييف في ككنيـ ذىبكا إل  أنو معرب؛ بينما اكت   ابف مالؾ بذكر بناء ال عل المةارع 

  ات الو بنكف اإلناث كأفَّ المسألة ال خبلؼ فييا. في حاؿ 

 (3)، ما ذكره أبك حياف تماما  بينما اكت   ناظر الجيش(2)، كالسمسيمي(1)كاتبع المرادؼ  
 بذكر مكةع الخبلؼ بأنو معرب فقط دكف ذكر كجو االستدالؿ ليذا االتجاه. 

 ىذه المسألة.ذكر اف في حي إليو أبك ذىبا م (5)، كالعيني(4)الشاطبي كاتبع كل مف  
 

 مف أسباب البناة -55
 ".كىذا منتي  القكؿ في المؤكد بالنكف بالنسبة إل  بناسو كااعرابو" : (6)قاؿ ابف مالؾ  

لمبناء: منيا شبو الحرؼ،  ا  ا غيره مف النحكييف فذكركا أسبابكأم: " (7)يقكؿ أبك حيافك   
تأدية معناىا م تقرة إل  غيرىا، كما أف  كالمةمر كاسـ اإلشارة كالمك كؿ. ككجو الشبو أنيا في

  الحرؼ ي تقر إل  غيره في بياف معناه.

 كأسماء االست ياـ. طيا تةمف معن  الحرؼ، كأسماء الشر كمن  

 كمنيا كقكعو مكقع المبني كأسماء األفعاؿ كالمنادػ المبني بسبب النداء.  

مؤنث نحك حذاـ كرقاش، كمنيا مةارعة ما كقع مكقع المبني كىك ما كاف معدكال  ل  
  ةارع نزاؿ، كنزاؿ كقع مكقع انزؿ.

                                                 

 (.84المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/114السمسيمي، ش اء العميل )ج (2)
 (.1/235ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.111-1/110المقا د الشافية )جالشاطبي،  (4)
 (.3/1328العيني، المقا د النحكية )ج (5)
 (.1/34شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.133-1/132أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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ذلؾ عم  المك كؿ إذا اجتمع فيو شرط البناء، ك  (أؼ)كمنيا ما خرج عف النظير كىك   
 ة:مذىب س، نحك ما أنشد سمم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالرِ  أفَّ  كْ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػ لا اِىػػػػػػػػػػػػػػػػػبا أا   كاعُ ايا باػػػػػػػػػػػػػػػػػتا  اؿا جا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػناػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ أا   ْ ماػػػػػػػػػػػػػػػػػعا   ا بل  كأا يْ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػقا  رّّ ا شا  (1)ـُ ألا
رّّ قاِبْيبل  التقدير: عم  الذيف ىـ  ( انا يُّ أا )بةـ    شا

 كمنيا اإلةافة إل  مبني نحك قكلو:  

ػ  ْ ماػعا  با يْ ِشػالما  تُ ْبػاتا ف عا يْ ِحػ  ْ ما عا  ابا ال ِّ
(2) 

 
 ...     ...     ...     ...  

 . "ب تح حيف... 
 التوضيح والتحميل:  

 ذكر أبك حياف أسباب أخرػ لمبناء لـ يذكرىا ابف مالؾ.  

 ما ذكره أبك حياف عم  كجو مف االخت ار. (4)كناظر الجيش (3)كاتبع المرادؼ  

 

                                                 

( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، 1/32)ج بكػػػر األنبػػػارؼ، الزاىػػػر يأبػػػ( كبػػػبل نسػػػبة فػػػي 544البيػػػت لم ػػػرزدؽ فػػػي ديكانػػػو )ص (1) 
 (.2/681( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج3/92( ؛ )ج3/55( ؛ )ج1/133التذييل كالتكميل )ج

 يأبػ( ك 3/1315لمنابية الذبياني كلػـ أقػف عميػو فػي ديكانػو كنسػب إليػو فػي ابػف دريػد، جميػرة الميػة )جىذا  در بيت  (2)
( كأبػػي محػػػمد السػػيرافي، شػػرح أبيػػات سػػيبكيو 5/121( كالنحػػاس، معػػاني القػػرآف )ج140األةػػداد )صبكػػر األنبػػارؼ، 
( كابػف رشػيق 3/652داب )ج( كالح ػرؼ، زىػر اآل2/166( كابف جنػي، سػر  ػناعة اإلعػراب )ج2/65لمسيرافي )ج

( 40( كالزكزنػػػػػػي، شػػػػػػرح المعمقػػػػػػات )ص2/580( كالكاحػػػػػػدؼ، الت سػػػػػػير الكسػػػػػػيط )ج1/237القيركانػػػػػػي، العمػػػػػػدة )ج
( كابػػف عطيػػة األندلسػػي، المحػػرر 163( كالجػػكاليقي، شػػرح أدب الكاتػػب )ص1/632كالزمخشػػرؼ، أسػػاس الببلغػػة )ج

حيػػػػػاف  يكأبػػػػػ( 214كالكرمػػػػػاني، م ػػػػػاتيح األغػػػػػاني )ص( 1/449ج( كاليزنػػػػػكؼ، بػػػػػاىر البرىػػػػػاف )3/151الػػػػػكجيز )ج
( كاألشػػمكني، منػػار اليػػدػ 6/553( كعبػػد القػػادر البيػػدادؼ، خزانػػة األدب )ج1/133التػػذييل كالتكميػػل )جاألندلسػػي، 

 ( كعجزه :2/147)ج
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيُب كااِزعُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تاْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح كالشَّ ُقْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ألامَّ  كا
( كأبػي بكػػر 1/351( كأبػي بكػػر األنبػارؼ، إيةػػاح الكقػف كاالبتػػداء )ج327ف )صكبػبل نسػػبة فػي ال ػػراء، معػاني القػػرآ 

( 498( كالمرزكقػػي، األزمنػػة كاألمكنػػة )ص58( كابػػف جنػػي، المن ػػف )ص34األنبػػارؼ، شػػرح الق ػػاسد السػػبع )ص
 (. 6( كابف ىشاـ األن ارؼ، شذكر الذىب )ص1/18( كابف األثير، النياية )ج1/110كالزمخشرؼ، ال اسق )ج

 (.86-85المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/236ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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في ىذه المسألة، كتابعيـ مف  (2)، كاألبذؼ(1)ككافق أبك حياف النحكييف أمثاؿ ابف يعيش  
فيما ذىبكا إليو مف  (5)، كال باف(4)، كالسيكطي(3)النحاة المتأخريف كل مف ابف جابر اليكارؼ 

 أسباب البناء.

، كثرة مكانع ال رؼأسبابا  أخرػ لمبناء ذكرىا ابف ال خار، منيا:  (6)بينما زاد الشاطبي  
 ،، كالقطع عف اإلةافة(كخمسة عشر)، (ال رجل)، نحك:، كالتركيبنحك: )جعار( كأمثاليا

 (.لي  أبكؾ، نحك: )، ككثرة االستعماؿ(هلل األمر مف قبل كمف بعد) :نحك
 

 ت بالفعل الماضيالخالؼ في إلحاؽ ىاة السك -56
 ".تتمحقو ىاء السك يجز أف لـ" : (7)قاؿ ابف مالؾ  

إذا كق ت عم  ال عل الماةي، نحك قعد،  فيذه مسألة مختمف فييا: " (8)يقكؿ أبك حيافك   
كليف أف يككف الزما  فتمحق  ،كفيو ثبلثة مذاىب ي رؽ في الثالث بيف أف يككف متعديا  فبل تمحق

 ".  ذلؾ في باب الكقفكقد استكفينا الكبلـ عم

 التوضيح والتحميل:  

 . ال عل الماةيبفي إلحاؽ ىاء السكت الخبلؼ  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ   

 ما ذىب إليو أبك حياف. (9)كاتبع ناظر الجيش  

 حياف في ىذه المسألة. كأب إل  ما قالو (10)كذىب الشاطبي  

 

                                                 

 (.2/207شرح الم  ل )جابف يعيش،  (1)
 (.232-1/227األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (2)
 (.1/98ابف جابر اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج (3)
 (.1/66السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/76حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )ج، ال باف (5)
 (.98-1/94المقا د الشافية )جالشاطبي،  (6)
 (.1/38ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.131-1/130التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
 (.1/242ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (9)
 (.5/522المقا د الشافية )جالشاطبي،  (10)
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 الخالؼ حوؿ إعماؿ أسماة األفعاؿ -57
 ".كميا غير عاممة في شيء كال معمكلة لشيء" : (1)الؾقاؿ ابف م  

فقد كرر ذلؾ في كتبو،  (كككنيا عاممة غير معمكلة)كأما قكلو: : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
كأف أسماء األفعاؿ ليست معمكلة لشيء فبل محل ليا مف اإلعراب. ككأنو لـ يعرؼ في ذلؾ 

ىذا الكتاب الخبلؼ في ذلؾ، كأف مذىب س  خبلفا . كقد ذكرنا في باب أسماء األفعاؿ مف شرح
كالمازني كأبي عمي الدينكرؼ كأبي عمي ال ارسي في تذكرتو أف األسماء األفعاؿ من كبة بأفعاؿ 

فييا مرفكع بيا سد مسد خبر المبتدأ، كالةمير الذؼ  ةي مكةع رفع مبتدأ مةمرة كقيل: ىي ف
حمبياتو أنيا ال مكةع ليا مف اإلعراب. كما في قكلؾ: أقاسـ زيد؟ كمذىب األخ ش كال ارسي في 

 ."كأمعنا الكبلـ عم  ذلؾ، فأغن  عف إعادتو ىنا

 التوضيح والتحميل:  

مذاىب النحاة حكؿ الخبلؼ في إعماؿ أسماء  عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ  
 األفعاؿ.

 سألة.فيما ذكركه في ىذه الم (4)، كأبي ال داء(3)ككافق أبك حياف كل مف ابف الحاجب   
 في ذلؾ. (5)ناظر الجيش كاتبعيـ

 

 سبب تسمية التمكف ومتمكف غير أمكف -58
 ".كالسبلمة منيا تمكف" : (6)قاؿ ابف مالؾ  

أؼ مف مناسبة الحرؼ، كسم  ذلؾ  (السبلمة منيا تمكف)كقكلو: ك: " (7)يقكؿ أبك حيافك   
فاقد  المبني، فإنو ألنو ت رؼ في الكممة بحركات أك بحركؼ عم  مف يرػ ذلؾ، بخبلؼ تمكنا  

  ليذا الت رؼ.
                                                 

 (.1/38ف مالؾ، شرح التسييل )جاب (1)
 (.1/131أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.367-1/365ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (3)
 (.1/274أبك ال داء األيكلي، الكناش )ج (4)
 (.1/242ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/37شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.137-1/136ألندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف ا (7)
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كالمتمكف عم  قسميف: متمكف أمكف كىك االسـ المن رؼ، كمتمكف غير أمكف كىك   
 ."االسـ الذؼ ال ين رؼ كسمي بذلؾ ألنو نق و مف جيات التمكف شيء كاحد، كىك الجر

 التوضيح والتحميل:  

ة كالتمكف، كالمتمكف أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ سبب تسمية الم طمحات النحكي  
 غير أمكف. 

 تماما . ما ذكره أبك حياف، (3)، كالسمسيمي(2)، كابف عقيل(1)كاتبع المرادؼ  

في  (5)فيما ذىب إليو ، كتابعيما يحي  العمكؼ  (4)ككافق أبك حياف كماؿ الديف ال رخاف  
 ىذه المسألة.

 

 مما يجب قياساا  -59
 كخص الجر باالسـ"." : (6)قاؿ ابف مالؾ  

ليو أسماء الزماف إكالذؼ يجب قياسا  خ ض المةارع إذا أةي ت : " (7)يقكؿ أبك حيافك   
ـْ   :نحك قكلو تعال  اِدِقيفا ِ ْدُقُي ىاذاا ياْكـُ ياْن اُع ال َّ

ألنو فعل معرب كقد دخل عميو عامل  ،(8)
  خ ض كلـ يؤثر فيو.

لما أشبيت ال عل فزاؿ منيا ككذلؾ أيةا  يجب قياسا  جـز األسماء التي ال تن رؼ أنيا   
دكف عبلمة  -إذا دخل عمييا عامل مف عكامل الخ ض -التنكيف كالخ ض، كجب أف تككف 

لزكاؿ عبلمة الخ ض بالشبو، كالجـز ىك أف يدخل عامل، فبل يحدث عبلمة، بل يككف ترؾ 
 ."العبلمة عبلمة لو

 
                                                 

 (.86المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/22المساعد )جابف عقيل،  (2)
 (.1/114السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.31-1/30المستكف  في النحك )جكماؿ الديف ال رخاف،  (4)
 (.1/181يحي  العمكؼ، المنياج )ج (5)
 (.1/39شرح التسييل )ج ابف مالؾ، (6)
 (.1/140أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
 .]119: ىكد[ (8)
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 التوضيح والتحميل:  

التي يجب فييا القياس في القكاعد النحكية  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ األمكر  
، كخالد (2)ف أمثاؿ الشاطبيفيما ذكره. كأيد النحاة المتأخرك  (1)مكافقا  أبي البقاء العكبرؼ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)، كمرعي المقدسي(3)األزىرؼ 

 

دتيف في حالة  المجموع باأللف والتاة المز و نصرؼ يال  ماكل مف حركة  الخالؼ في -60
 أىما حركتا بناة أـ إعراب؟  الجر

 ".كتنكب ال تحة عف الكسرة في جر ما ال ين رؼ" : (5)قاؿ ابف مالؾ  

ن رؼ في حالة الجر، كفي يال  اختمف النحكيكف في حركة ما: " (6)يقكؿ أبك حيافك   
ب كذىب األخ ش دتيف، فذىب الجميكر إل  أنيما حركتا إعرايحركة المجمكع باأللف كالتاء المز 

بنياف عرلاف في حاليف، كيُ كالمبرد إل  أنيما حركتا بناء، كزعما أف ىذيف ال ن يف مف األسماء يُ 
كينبي في حاؿ الجر، ككذلؾ الجمع عرب في حاؿ الرفع كالن ب في حاؿ فما ال ين رؼ يُ 

 بني في حاؿ الن ب.عرب في حاؿ الرفع كالجر، كيُ يُ 

بن  إال لسبب، كقد تقدـ ذكر األسباب التي لمبناء، ال يُ كىذا القكؿ مرغكب عنو ألنو   
في   رب في حاليف أك حالة، كيبنعيُ  ا  نجد اسم كىذاف النكعاف ليس فييما سبب منيا، كأيةا  فمـ

ينؾ ذما بأمس، كقكليما إنيا ُتبني تارة، كُتعرب تارة، كتشبيُو ياجُ جحالة أك حاليف. فأما احت
رؼ، كىك الـ التعريف، كتةمف حإال حاؿ تةمنو معني ال  بنس ال يألف أم دمس، فيك فاسبأ

معني الحرؼ مف مكجبات البناء، كُيعرب إذا لـ يتةمنو، كذلؾ معدكـ فيما ال ين رؼ كفي 
أمس إذا كانت نكرة أك مةافة أك معرفة ببلـ التعريف ىي معرلة  ذلؾ الجمع؛ أال ترػ أفَّ 

ف، نحك قكلؾ: خرجت أمس، تريد اليكـ الذؼ قبل باالت اؽ، فإف كانت معرفة بيير أداة التعري
 ."أداة التعريف  يكمؾ بميمة، ينبت لتةمنيا معن

                                                 

 (.1/392أبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلعراب )ج (1)
 (.4/80المقا د الشافية )جالشاطبي،  (2)
 (.41خالد األزىرؼ، مك ل الطبلب )ص (3)
 (.90يف )صمرعي المقدسي، دليل الطالب (4)
 (.1/41ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.146-1/145أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 التوضيح والتحميل:  

كفي حركة المجمكع باأللف ن رؼ يال  حركة ماذكر أبك حياف اختبلؼ النحاة في   
 .أىما حركتا بناء أـ إعراب؟في حالة الجر دتيفيكالتاء المز 

ال  حركة ما في في الخبلؼ ما ذكره أبك حياف تماما   (2)كناظر الجيش ،(1)كاتبع المرادؼ  
المجمكع باأللف بينما ان رد أبك حياف في ذكر الخبلؼ في حركة  .فقط في حالة الجر ن رؼي

  في حالة الجر. دتيفيكالتاء المز 

 

 في إعراب األسماة الستة نيابة الحرؼ عف الحركةمف شروط  -61
ة فيما نكب الكاك عف الةمة، كاأللف عف ال تحة، كالياء عف الكسر كت" : (3)قاؿ ابف مالؾ  

 ".أةيف إل  غير ياء المتكمـ

ش: لما ذكر الم نف نيابة الحركة عف الحركة أخذ يذكر نيابة : " (4)يقكؿ أبك حيافك   
الحرؼ عف الحركة، فذكر أف حركؼ العمة تنكب فيما أةيف إل  غير ياء المتكمـ، فشمل ما 

     لظاىر كالمةمر غير الياء نحك: قاـ أخك زيد، كرأيت أخاه، كمررت بأخيؾ.أةيف إل  ا
 كىذا شرط كاحد ذكره، كأىمل شرطيف:

أحدىما: أف ال يككف شيء منيا م يرا  فإنو إذ ذاؾ ال تنكب فيو الحركؼ بل تقكؿ:   
 كفكيو عمرك. ،كحمي جع ر ،كىذا أبي خالد ،جاء أخي زيد

أؼ: ليس مثن  كال مجمكعا  ألنو إذ ذاؾ ي ير حكمو حكـ  الثاني: أف يككف م ردا    
 .المثن  كالمجمكع

كالعذر لمم نف في إىماؿ ىذيف الشرطيف ىك أنو عمق الحكـ بعيف ل ع أب كأخكاتو،   
فإذا  ير أك ثني أك جمع فميس ن س الم ع المعمق عميو الحكـ، كأ حابنا يقكلكف: مادامت 

 ".مكبرة م ردة مةافة ليير الياء

 

                                                 

 (.87المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/251تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/43شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.  1/157كميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالت (4)
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 التوضيح والتحميل:  

في الحرؼ عف الحركة ةنياباستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ شرطيف مف شركط   
 .إعراب األسماء الستة

كمع ىذا االستدراؾ الذؼ استدركو أبك حياف فإنو يقدـ العذر البف مالؾ إلىمالو ىذيف   
 م ع.الشرطيف؛ كذلؾ لككنو عمق الحكـ عمييا بمكجب أنيا كردت كذلؾ في ال

 .ما ذكره أبك حياف تماما   (2)، كناظر الجيش(1)كاتبع المرادؼ  

فيما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة إال أنو زاد شرطا   (3)ككافق ابف جابر اليكارؼ   
ِكّؼ(، فإنيا  أباِكّؼ، كاأاخا  تعرب بالحركات". -حينسذٍ –آخر، كىك: "أال يككف منسكبا  إلييا )كا

 

 المغات في حـ -62
 ".كيمزميا النقص" : (4)اؿ ابف مالؾق  

كأنكر ىذه المية  .ؾا مُ أنو يقاؿ: ىذا حا  ال راءُ   فحك ـٍ حا  قُص كأما نا : " (5)يقكؿ أبك حيافك   
ىذا )ذا" كلك جاز أف تقكؿ  إال كال يجكزُ ، قاؿ: "ؼّ كِ ما : حا ـٍ الب ريكف قاؿ س في النسب إل  حا 

 ...ؼّ كِ دا كيا  ؼّ دِ : يا دٍ تقكؿ إل  يا ، كما يّ مِ لجاز أف تقكؿ في النسب: حا ( ؾا مُ حا 

ك، لْ بالكاك كدا  لٍ عْ كترتيب ليات حـ في الجكدة: م احبة الحركؼ، فاإلتماـ عم  فا   
 ."باليمز، ذكره بعض أ حابنا لٍ عا باليمز، فعم  فا  لٍ عْ النقص، فاإلتماـ عم  فا ففالق ر، 

 التوضيح والتحميل:  

 أخرػ لػ)حـ( غير لية الق ر. استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ أرلع ليات  

 

 

                                                 

 (.89المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/259ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.123-1/122ابف جابر اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج (3)
 (.1/45ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.  167-1/166أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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ناظر ك  ،(2)اكت   السمسيميبينما  اتىذه المي ذكر أبك حياف في (1)كتابع المرادؼ  
 لية النقص فقط.بذكر  (3)الجيش

 فيما يخص ليات )حـ(. (4)ككافق أبك حياف ما قالو ابف أبي الرليع  
 

 لغات مرة -63
، كىي لية القرآف، كالثانية الميـ مطمقا   ف ي مرء ليتاف: إحداىما فتح" : (5)قاؿ ابف مالؾ  

 ". إتباعيا اليمزة في حركات اإلعراب

كقرأ  ...الثانية الكسر عم  كل حاؿ: ...ثبلث يا  لُ  ءفاء مر في : " (6)يقكؿ أبك حيافك   
ْمِبوِ   الحسف بكسر الميـ، يعني في قكلو:  قا  ." باْيفا اْلماْرِء كا

 التوضيح والتحميل:

  تي ال تح كاإلتباع.( غير ليمرءأخرػ لػ) ةعم  ابف مالؾ بذكر لي أبك حياف زاد  

 أبك حياف في ىذه المية. (8)كناظر الجيش، (7)كتابع المرادؼ 

ِرؼ كقد نسب    كَّ  ىذه المية إل  ُىذيل، ُمستدال  عم  ذلؾ بقكؿ أبي خراشة: (9)السُّ

ْعػػػػػػػػػػتا ُأُمػػػػػػػػػػكرا   ما  ُيْنِ ػػػػػػػػػػُذ الِمػػػػػػػػػػْرءا باْعُةػػػػػػػػػػيا جا
 

ْخـِ  مف الِحْمـِ   ِب الةَّ سا كالماْعُركِؼ كالحا
(10) 

 

 
                                                 

 (.90ادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمر  (1)
 (.1/120ش اء العميل )جالسمسيمي،  (2)
 (.1/266ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/196البسيط )جابف أبي الرليع،  (4)
 (.1/48شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.1/172)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (6)
 (.93تسييل )القسـ النحكؼ( )صشرح ال المرادؼ، (7)
 (.1/271تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (8)
 (.10/294)ج المحكـابف سيده،  (9)
( كعبػػػد القػػػادر 1/156( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج10/294)ج المحكػػػـالبيػػػت ألبػػػي خراشػػػة فػػػي ابػػػف سػػػيده،  (10) 

 (.1/429( كالزليدؼ، تاج العركس )ج5/81البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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 الخالؼ في تثنية  فمو يا( -64
كحك  ابف األعرابي في تثنيتو فمكاف كفمياف، كىذا يدؿ عم  أف " : (1)قاؿ ابف مالؾ  

 في قكلو: ال رزدؽ ليس مةطرا  

ْيِيمػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػي ِفػػػػػػػػػيِّ ِمػػػػػػػػْف فماكا ُىمػػػػػػػػا نا ا
(2) 

 
 ... ... ... ...  

 كألبي العباس في ىذا البيت قكالف:" : (3)يقكؿ أبك حيافك    

لحف، ألنو جاءت الميـ مع الكاك، كالميـ بدؿ منيا، فالجمع  (فمكييما)أحدىما: أف قكلو:   
 بينيما خطأ.

قالو أبك العباس  مف الياء لخ اسيا لميف كىذا إنما كالقكؿ اآلخر: أنو جعل الكاك بدال    
نما ىي بدؿ مف الكاك. قاؿ أبك العباس: تقكؿ العتقاده أف الميـ ليست مف أ ل بنية الكممة ، كاا

نما الميـ كالباء كالكاك مف  ـ  في اإلفراد فا  فاعمـ، فتبدؿ الميـ مف الكاك ألنيما مف مخرج كاحد. كاا
الش ة، ككانت الميـ أكل  بالبدؿ مف الباء ألف الكاك مف الش ة، ثـ تيكؼ في ال ـ لما فييا مف 

رج األلف، كالميـ تيكؼ في ال ـ حت  تت ل بالخياشيـ لما فييا المد كالميف حت  تنقطع عند مخ
  مف الينة كالباء الزمة لمكةعيا" انتي  كبلمو.

كانقمبت األلف في التثنية كاكا   ،كعم  ثبكت لية الق ر تككف الميـ مف أ ل بنية الكممة  
 ."كياء اعتبارا  لما انقمبت عنو مف ياء أك كاك

 التوضيح والتحميل:

 

                                                 

 (.1/48ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 ىذا  در بيت لم رزدؽ، كلـ أقف عميو في ديكانو كعجزه:  (2)

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ِرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ    عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبِح العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِكؼ أشا
( كابػػػف جنػػػي، المحتسػػػب 3/622( كسػػػيبكيو، الكتػػػاب )ج241-240كنسػػػب البيػػػت إليػػػو فػػػي ال راىيػػػدؼ، الجمػػػل )ص 

( كالحريػػرؼ، درة 240( كالقػزاز، مػػا يجػكز لمشػاعر فػي الةػركرة )ص3/149، الخ ػاسص )ج( كابػف جنػي2/238)ج
( كأبي البقاء العكبرؼ، المبػاب فػي عمػل البنػاء كاإلعػراب 3/7االقتةاب )جكابف السيد البطميكسي، ( 82اليكاص )ص

( كناظر الجيش، 1/169( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج1/48( كابف مالؾ، شرح التسييل )ج2/329)ج
 (. 4/462( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/270تمييد القكاعد )ج

 (.170-1/169التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)



 163 

في تعميقو عم  ما يتعمق  (1)ما قالو أبك العباس المبرد عم  ابف مالؾ أبك حياف درؾاست  
 في بيت ال رزدؽ.  )فمكييا(في مجيء كممة 

 .المسألةأبك حياف في ىذه ما ذكره  (2)المرادؼ كاتبع  

، كأبي سعيد (4)، كابف خالكيو(3)ككافق أبك حياف ما قالو النحاة أمثاؿ أبك عمي ال ارسي  
 في ىذه المسألة. (8)، كأبي البقاء العكبرؼ (7)، كالثمانيني(6)، كابف جني(5)يرافيالس

 

 مف لغات امرؤ -65
، ليتاف: إحداىما فتح راء امرأ كنكف ابنـ مطمقا   كفي امرغ كابنـ أيةا  " : (9)قاؿ ابف مالؾ  

 ".كالثانية إتباعيما اليمزة كالميـ في حركات اإلعراب، كىذه أف ح الميتيف

الجكىرؼ أف مف العرب مف يةـ الراء عم  كل حاؿ،   كحك: " (10)أبك حياف يقكؿك   
 ."ؤٍ رُ بامْ  كمررتُ  ا  ؤ رُ امْ  فيقكؿ: رأيتُ 

 التوضيح والتحميل:  

 ؤ( غير ليتي اإلتباع كال تح.مر اأبك حياف عم  ابف مالؾ لية أخرػ لػ) زاد  

 ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف في  (12)كناظر الجيش، (11)المرادؼكاتبع   

 ما ذىب إليو أبك حياف فيما استدركو عم  ابف مالؾ. (13)ككافق السيكطي  
                                                 

 (.3/158المبرد، المقتةب )ج (1)
 (.92شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (2)
 (.194-3/193ب سيبكيو )جالتعميقة عم  كتاأبك عمي ال ارسي،  (3)
 (.217-216ليس في كبلـ العرب )صابف خالكيو،  (4)
 (.127-5/126أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (5)
 (.93-2/92ابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج (6)
 (.346-345الثمانيني، شرح الت ريف لمثمانيني )ص (7)
 (.330-2/329ء كاإلعراب )جأبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البنا (8)
 (.1/48ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (9)
 (.1/173أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (10)
 (.93المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (11)
 (.1/272تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (12)
 (.1/143ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (13)
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 دخوؿ  أؿ( عمى امرؤ -66
 :. كقاؿ ال راءءٍ رْ استينكا بدخكليا عم  ما  ،غ رِ أؿ عم  امْ  كال تدخل: " (1)يقكؿ أبك حياف  

غ. كقاؿ أبك عم  امرِ دخمكف البلـ ة ال الحة فيُ أ را مْ الا الح ك ال ؤْ رُ يس يقكلكف: االمْ كا بعض نُ 
 .ألف قكؿ األكثر عم  خبلفو" ىذا الذؼ سمعيا منو لـ يكف ف يحا . عمي: كلعلَّ 

 التوضيح والتحميل:  

 .امرؤعم  ذكر أبك حياف آراء النحاة في دخكؿ )أؿ(   

 أبك حياف. ذكرهما  (3)، كناظر الجيش(2)المرادؼكاتبع   

كأما معمبل  أكجو ذلؾ بقكلو: "   امرؤعمإل  جكاز دخكؿ )أؿ(  (4)كذىب ابف يعيش  
ف كانا تاميف غير محذكفيف؛ ألنؾ إذا دخمت األلف (امرأة)ك (امرؤ) ، فإنما أسكنكا أكليما كاا

، كخ  ت اليمزة، حذفتيا، كألقيت حركتيا عم  الراء، فقمت: (المرأة)ك (المرء)كالبلـ، فقمت: 
 (". مررت بالمر)، ك(رأيت المر)ك (جاءني المر)

، عم  امرؤ)أؿ( في جكاز دخكؿ  أيةا  ما ذىب إليو ابف يعيش (5)السيكطي فقككا  
 (. مررت بالمرغ )ك (رأيت المرأ)ك (،جاء المرءنحك: )

يبدك مما سبق أفَّ ابف يعيش، كالسيكطي يت قاف مع ال راء فيما ذىب إليو، كمف جية   
 .لةأأخرػ يختم اف مع كل مف أبي عمي كأبي حياف في ىذه المس

 

 نية وجمع ابنـتث -67
 ".كابنـ" : (6)قاؿ ابف مالؾ  

                                                 

 (.174-1/173ذييل كالتكميل )جأبك حياف النحكؼ، الت (1)
 (. 93شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (2)
 (.273-1/272تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.5/304ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (4)
 (.1/143السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/47ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
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. كلـ تجمعو العرب افِ ما نا فتحت النكف كالميـ، تقكؿ ابْ  فإذا ثنيتا : " (1)يقكؿ أبك حيافك   
ف كانكا قد جمعكا ابْ مُ نا فتقكؿ ابْ  ف كاف قد سمع تأنيث كفا نُ نا  فقالكا با كف، كاا . كلـ يسمع بتأنيثو، كاا

 س:مِّ ما تا كقاؿ المُ ، نةف نحك ابْ ابْ 

ػػػػػػػػػػػػػػػا ّـّ غيُرىػػػػػػػػػػػػػػػا إْف ذكْرُتيا    كىػػػػػػػػػػػػػػػْل ِلػػػػػػػػػػػػػػػي ُأ
 

ػػػػػػػػػػػػا  أاباػػػػػػػػػػػ   َُّ إالَّ أْف أكػػػػػػػػػػػػكفا ليػػػػػػػػػػػا اْبناما
(2) 

 التوضيح والتحميل:   

 عند العرب ال  حاء. (ـنُ ابْ ذكر أبك حياف ما يكجب عند تثنية كجمع )  

 (5)قيلتماما  بينما اكت   ابف ع ما ذكره أبك حياف (4)، كناظر الجيش(3)المرادؼ كاتبع  
 بتثنية )ابف( فقط.

، كلكف (افِ ما نا ابْ ):  (ـنُ ابْ )مف أفَّ تثنية  (6)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو ال احب بف عباد  
 (. كف مُ نا ابْ تجمع عم  ) (ـنُ ابْ )ال احب بف عباد خال و في أفَّ 

 

 الخالؼ في حركة راة امرئ ونوف ابنـ أىي حركة اتباع أـ إعراب؟ -68
نـ إذا غ كنكف ابْ كىذا الذؼ ذكرناه مف أف الحركة التي في راء امرِ : " (7)يقكؿ أبك حياف  

 كافقت حركة اآلخر كىي حركة إتباع ال حركة إعراب ىك مذىب الب رييف.

ذىب ال راء كغيره مف الككفييف إل  أنيا حركة إعراب، كأف االسـ معرب مف مكانيف، ك   
ـ نُ فيعرب مف مكانيف مف الراء كمف اليمزة، كقاؿ ال راء: كأما ابْ  ؤ  رُ قاؿ يعقكب: يقاؿ: ىك امْ 

                                                 

 (.1/174كالتكميل )جالتذييل أبك حياف األندلسي،  (1)
( كالمبرد، المقتةػب 245( )ص92( كاأل معي، األ معيات )األ معية30ص 1/10البيت لممتممس في ديكانو )ؽ (2)

( كأبػػػػي حيػػػػاف 1/29( كابػػػػف الشػػػػجرؼ، مختػػػػارات شػػػػعراء العػػػػرب )ج157( كالخ ػػػػاجي، سػػػػر ال  ػػػػاحة )ص2/93)ج
( كعبد القادر البيدادؼ، خزانػة األدب 4/2088النحكية )ج( كالعيني، المقا د 1/174األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

( كابػػػف جنػػػي، 2/184( كابػػػف جنػػػي، الخ ػػػاسص )ج2/116( كبػػػبل نسػػػبة فػػػي النحػػػاس، إعػػػراب القػػػرآف )ج10/59)ج
 (.5/304( كابف يعيش، شرح الم  ل )ج2/316( كابف األثير، البديع )ج58المن ف )ص

 (.94صالمرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( ) (3)
 (.1/273ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/29ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.2/471ال احب بف عباد، المحيط في المية )ج (6)
 175(.-1/174أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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، ىي معرلة عندىـ مف مكانيف ك ماؿٍ كؾ كذُ كؾ كفُ مُ كؾ كحا خُ كؾ كأا بُ ككذلؾ أا  .فيعرب مف مكانيف
 ".يأتي تبييف ذلؾ عند ذكرنا المذاىب التي في ىذه األسماء إف شاء هللا تعال كس

 التوضيح والتحميل:  

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر خبلؼ النحاة في حركة راء امرغ كنكف ابنـ أىي   
 .حركة اتباع أـ إعراب؟

فييف فقط في ىذه ، كلكنو اكت   بذكر مذىب الكك ما ذكره أبك حياف (1)المرادؼكاتبع   
، كرةي (3)، كسممة العكتبي(2)كنحا أبك حياف إل  ما ذىب إليو النحاة أمثاؿ الجكىرؼ  .المسألة

، (6)في ىذه المسألة. كتابعيـ أيةا  كل مف العيني (5)، كابف منظكر(4)الديف االستراباذؼ
 .(7)كالسيكطي

 

 مذاىب النحو يف في إعراب  األسماة الستة -69
كنحكىما فكؾ كأخكاتو عند سيبكيو كأبي عمي، كىك مذىب قكؼ مف " : (8)قاؿ ابف مالؾ  

 ".جية القياس، ألف األ ل في اإلعراب أف يككف بالحركات ظاىرة أك مقدرة

كلـ يذكر الم نف في ىذا الكتاب غير ىذيف المذىبيف كفي ىذه : " (9)يقكؿ أبك حيافك   
 األسماء عشرة مذاىب: منيا ىذاف المذىباف.

كاختاره الزجاج، كىك أنيا معرلة بالحركات التي قبل  ،: مذىب المازني كأ حابوكالثالث  
 ىذه الحركؼ كىذه الحركؼ إشباع.

                                                 

 (.94شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (1)
 (.6/2287ال حاح )جالجكىرؼ،  (2)
 (.1/216ابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج (3)
 (.2/252الرةي االستراباذؼ، شرح شافية ابف الحاجب )ج (4)
 (.93-14/92لساف العرب )جابف منظكر،  (5)
 (.1/560العيني، المقا د النحكية )ج (6)
 (.1/143السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
 (.1/48شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
 (.185-1/177ندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األ (9)
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 ،لرلعي، كىك أنيا معرلة بالحركات التي قبل ىذه الحركؼامنيـ  ،الرابع: مذىب قكـ  
 كىي حركات منقكلة مف ىذه الحركؼ.

لحجاج األعمـ كأبك عبد هللا بف أبي منيـ أبك ا ،الخامس: مذىب قكـ مف المتأخريف  
بل ىي الحركات التي  ،العافية، كىك أنيا معرلة بالحركات التي قبل ىذه الحركؼ كليست منقكلة

كانت فييا قبل أف تةاؼ فثبتت الكاك في الرفع ألجل الةمة، كانقمبت ياء ألجل الكسرة كأل ا  
 ألجل ال تحة.

نيا معرلة بالحركات كالحركؼ معا  كىك الذؼ كىك أ ،السادس: مذىب الكساسي كال راء  
 يعنكف بو أنو إعراب مف مكانيف.

بالتيير كاالنقبلب حالة  كىك أنيا معرلة ،لجرمي كىشاـ في أحد قكليواالسابع: مذىب   
 الن ب كالجر، كبعدـ ذلؾ حالة الرفع.

 (ذا ماؿ)ك (فاؾ) ندؼ، كىك أفَّ مي كتمميذه أبي عمي الرُّ يالثامف: مذىب أبي زيد السي  
 ناؾ معرلة بالحركؼ.ماؾ كىا أباؾ كأخاؾ كحا  معرلاف بحركات مقدرة في الحركؼ كأفَّ 

التاسع: مذىب األخ ش أنيا دالسل إعراب. كقاؿ كذلؾ في المثن  كالمجمكع عم  حده.   
 في ت سير قكؿ األخ ش إنيا دالسل إعراب عم  قكليف: فا مِ كاختُ 

ن  أنيا معرلة بحركات مقدرة في الحركؼ التي قبل فقاؿ أبك إسحاؽ كالسيرافي: المع  
كمنع مف ظيكر الحركات في تمؾ الحركؼ ككف حركؼ العمة تطمب حركات مف  ،حركؼ العمة

 جنسيا.

كال إعراب فييا  ،كقاؿ ابف السراج كابف كيساف: معن  قكؿ األخ ش أنيا حركؼ إعراب  
 فيي دالسل إعراب بيذا التقدير. ،ال ظاىر كال مقدر

فعم  ىذا االختبلؼ في فيـ قكؿ األخ ش في المثن  يمكف أف ي سر قكلو في ىذه   
 الت سير مذىبييف، كىما التاسع كالعاشر. األسماء إنيا دالسل إعراب فيككف قكال  

كالحركات. كظاىر  عم  اإلعراب قاؿ األخ ش: ىي زكاسد دكاؿ  كقاؿ  احب البسيط: "  
 ب.رُ طْ ب كال إعرابا  كما قاؿ قُ ىذا القكؿ أنيا ليست حركفا  لئلعرا

 وككأن .عم  اإلعراب كاؿ  كقاؿ أبك عمي كجماعة مف أ حابو: ىي حركؼ إعراب كدا   
ك كرىا المختم ة تيني عف تقدير  ،األخ ش كسيبكيو، فحكمكا بأنيا حركؼ إعراب جمع بيف قكؿ
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م  مذىب ألف ككنيا دكاؿ يقتةي ككنيا زاسدة ع ؛اإلعراب فيي المات. كالجمع ال ي ح
 ..كككنيا حرؼ إعراب يقتةي ككنيا غير زاسدة " انتي . ،األخ ش

 و الشعر، نحك قكلو في إشباع الكاك:اإلشباع بابُ  فَّ أكأما المذىب الثالث فرده أ حابنا ب  

ػػػػػػػػػػِرؼ  ػػػػػػػػػكاػ با ا يُثمػػػػػػػػػا ياثِنػػػػػػػػػػي اليا    كأنَِّنػػػػػػػػػي حا
 

ػػػػػػػػػمُككا أدُنػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػأنُظكرُ   يُثمػػػػػػػػػا سا ِمػػػػػػػػػف حا
(1) 

 كفي إشباع األلف:   

ْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراابِ أا   ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُذ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العا
 

 (2)الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسبلت عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 كفي إشباع الياء:   

ِيْيػػػػػػػػُت، فاػػػػػػػػإْف أاُمػػػػػػػػْت  ػػػػػػػػا حا ْمِبػػػػػػػػْي ما  ُيِحبُّػػػػػػػػِؾ قا
 

 (3)بُ ْيػػػػػػػػػػرِ تا  ابِ را التُػػػػػػػػػػ يْ ِفػػػػػػػػػػ ـ  ْظػػػػػػػػػػعا  ؾِ بَّػػػػػػػػػػحِ يُ  
 ب. كىذه الحركؼ تككف في ىذه األسماء في ف يح الكبلـ.رِ يريد: فأنظر، كالعقرب، كتا    

 بشرط أف يككف  أما المذىب الرابع فرده أ حابنا بأف النقل ال يككف إال في الكقفك   
 ، نحك قكلو:ا  ، كالمنقكؿ منو  حيحا   حيح ا  الحرؼ المنقكؿ إليو الحركة ساكن

 

 

                                                 

( كاألزىػرؼ، تيػذيب 2/298( كأبػي بكػر األنبػارؼ، الزاىػر )ج409البيت ببل نسبة في ابف السكيت، كتاب األل اظ )ص (1) 
( كابػػف يعػػػيش، شػػػرح 2/91( كالعكبػػرؼ، شػػػرح ديػػكاف المتنبػػػي )ج2/525( كابػػػف األثيػػر، البػػػديع )ج15/479الميػػة )ج

( كابػػف ع ػػ كر، ةػػراسر 109( كابػػف ع ػػ كر، الممتػػع الكبيػػر )ص1/96كالميمبػػي، المآخػػذ )ج( 5/492الم  ػػل )ج
( 1/182( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج15/429( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج35الشػػػعر )ص

 (. 8/220( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج484كال يركزآبادؼ، القامكس المحيط )ص
( كابػػػف سػػػيده، المحكػػػـ 33( كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػعر )ص262يػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي ال راىيػػػدؼ، الجمػػػل )صالب (2)

( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، ارتشػػاؼ 43( كالس اقسػػي، المجيػػد )ص1/460( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج8/425)ج
الػػػػػدر الم ػػػػػكف  ( كالسػػػػػميف الحمبػػػػػي،1/182التػػػػػذييل كالتكميػػػػػل )جحيػػػػػاف األندلسػػػػػي،  يكأبػػػػػ( 5/2391الةػػػػػرب )ج

( كالشػػرليني، 5/589( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج487( كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، مينػػي المبيػػب )ص3/432)ج
( 2/795( كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاىد المينػػػي )ج4/1731( كالعينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة )ج4/195السػػػراج المنيػػػر )ج

 (.3/58كالزليدؼ، تاج العركس )ج
( كأبي 5/2391( كأبي حياف األندلسي، ارتشاؼ الةرب )ج36ع  كر، ةراسر الشعر )ص البيت ببل نسبة في ابف (3)

( كابف عػادؿ 7/112( كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج10/74( ؛ )ج1/182حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
 (.11/397الحنبمي، المباب )ج
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ػػػػػػػػػػػػػدَّ النَُّقػػػػػػػػػػػػػْر  أاناػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػُف ماكيَّػػػػػػػػػػػػػةا ِإْذ جا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

كقد فات شرط النقل في  ذا في الك ل كالكقف،. كىذه األسماء ينطق بيا ىكرُ قْ يريد النَّ    
. كةع و الم نف في الشرح بأنو يمـز فيو جعل حرؼ اإلعراب غير آخر كالتباس ا  الكقف أية

 فتحة اإلعراب بال تحة الني تستحقيا البنية.

كأما المذىب الخامس فيك فاسد ألنو إما أف تككف الحركؼ المات الكممات ردت إلييا   
أك تككف زاسدة  نشأت عف الحركات، فإف كانت زاسدة  نشأت عف الحركات فيك حالة اإلةافة، 

ف كانت المات الكممات ردت إلييا فيمـز مف ذلؾ جعل  المذىب الثالث، كقد تبيف فساده. كاا
اإلعراب في عينات الكممات أك في فاءاتيا مع كجكد البلمات التي ىي حركؼ اإلعراب، أك 

راب إنما يككف في عند فقد البلمات، كذلؾ ال يجكز ألف اإلع العينات التي ىي محل اإلعراب
 .ا  أك تقدير  ا  آخر الكممة ل ظ

 ا  مف قاؿ: "اإلعراب بالحركؼ". كأيةكأما المذىب السادس فيك فاسد بما فسد بو قكؿ   
 ف يو خركج عف النظير؛ إذ ال يكجد عبلمتا إعراب في معرب كاحد.

اؿ عند الب رييف؛ ألنو لك جاز حا مف مكانيف مُ  ب  را عْ كقاؿ عبد الرحمف بف إسحاؽ: "مُ   
جعل في اسـ كاحد رفعاف لجاز أف يجتمع فيو إعراباف مختم اف، فكما امتنع المختم اف امتنع أف يُ 

 المت قاف" انتي  كبلمو.

ذا بنيت عم  ىذا المذىب مِ    ، أك ؾا ؤْ ؤُ كا ػ قمت: أا ف كا ، أك مِ ؾا كؾ لقمت: آيُ بُ ػ مثل أا كا ف أا كاا
ؾ، فيختمف في األكلييف الم رد كْ ؤُ كا ك كؾ يُ اكؾ كىيُ آ. فإف جمعت قمت: ؾا قمت: ىايُ  ؼا كِ ىا  فْ مِ 

                                                 

( 4/2078كالعينػػػػػي، المقا ػػػػػد النحكيػػػػػة )ج (4/173ىػػػػػذا  ػػػػػدر بيػػػػػت لػػػػػبعض السػػػػػعدييف فػػػػػي سػػػػػيبكيو، الكتػػػػػاب )ج (1)
( كنسػػب البيػػت لعبيػػد بػػف ماكيػػة الطػػاسي فػػي ابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب 2/843كالسػػيكطي، شػػرح شػػكاىد المينػػي )ج

(، كلػػـ أقػػف عميػػو فػػي ديكانػػو. 19/504( كنسػػب البيػػت المػػرغ القػػيس فػػي ابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج5/231)ج
 ( كعجزه :14/278ليدؼ، تاج العركس  )جكنسب البيت ل دكي المنقرؼ في الز 

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر   ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل أاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبيَّ ُزما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءات الخا  كاجا
( كأبػي عمػػي ال ارسػي، الحجػػة 527( كابػػف درسػتكيو، ت ػػحيح ال  ػيح )ص2/120كبػبل نسػبة فػػي المبػرد، الكامػل )ج 

رؼ، المبػاب فػي عمػل البنػاء كاإلعػراب ( كأبي البقػاء العكبػ283( كأبي البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص4/210)ج
( كأبػي حيػاف 1/183التػذييل كالتكميػل )جحيػاف األندلسػي،  يكأب( 19( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص2/198)ج

( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر 568( كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي المبيػػػب )ص10/323األندلسػػػي، البحػػػر المحػػػيط )ج
 (.2/625( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج3/114امع )ج( كالسيكطي، ىمع اليك 1/293الم كف )ج
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ذا ثنيت قمت: ىذاف آياؾ، ككا ؾ. ك كْ ؤُ كالجمع، كيت قاف في كا  كاختمف الكساسي كال راء في  ياؾؤُ اا
 ياؾ، كقاؿ ال راء: ىاياؾ.كُ كؾ، فقاؿ الكساسي: ىا تثنية ىايُ 

بأنو يمـز فيو عدـ النظير؛ إذ لـ يكجد في األسماء الم ردة كأما المذىب السابع فرد   
ذا أمكف حملُ  إعرابيا عم  ما لو نظير كاف  معتمة اآلخر كانت أك  حيحة  ما إعرابو كذلؾ، كاا

لمرفع،  ير إذ ذاؾ عبلمة، كيككف عدـ التأثا  امل الرفع ال يككف أحدث فييا شيسع أكل . كبأفَّ 
. كلما أحسف ابف ع  كر بيذا عدؿ في التثنية  كالجمع إل  كالعدـ ال يككف عبلمة لئلعراب

 .ا  ال عدمي ا  حالو قبل دخكلو ليأخذ ذلؾ ثبكتي إف عبلمة الرفع فييما بقاء الم ع عم  قكلو:

أبيؾ كأخيؾ كحميؾ كىنيؾ معرلة بالحركؼ بما رد بو  ككفُ  دَّ كأما المذىب الثامف فرُ   
 األكؿ.

در أنيا معرلة بالحركات المقدرة في الحركؼ التي قبل يق كىك أف -كأما المذىب التاسع   
 د بو المذىب الخامس.ر فرد بما  -حركؼ العمة 

إال كيككف فيو  كأما المذىب العاشر فيك ظاىر ال ساد؛ إذ ال يككف حرؼ إعراب  
ما مقدر  ا  اإلعراب إما ظاىر   ."ا  كاا

 التوضيح والتحميل:  

كالتي بميت  األسماء الستة إعرابب النحاة في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مذاى  
 ثمانية مذاىب، مع مناقشتو المسيبة آلراء النحاة حكؿ ىذه األسماء.

في ىذه  ما ذكره أبك حياف مف مذاىب (3)، كناظر الجيش(2)، كالسمسيمي(1)كاتبع المرادؼ  
 األسماء مبرىنا  عم  ذلؾ بالحجج كاألدلة كالشكاىد.

 في ىذه المسألة. (4)قالو أبك البركات األنبارؼ  ككافق أبك حياف ما  
 

 

 
                                                 

 (.96-95شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (1)
 (.123-1/122السمسيمي، ش اء العميل )ج (2)
 (.259-1/253ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.28-1/17أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (4)
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 سبب فتح النوف بعد الواو أو الياة في األفعاؿ الخمسة -70
 م تكحة بعد أختييا"." : (1)قاؿ ابف مالؾ  

، كبعد فا كْ مُ عا  ْ يعني بعد الكاك نحك تا  (ايا يْ تا خْ م تكحة  بعد أُ )كقكلو: : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
ىا عم  أ ل التقاء الساكنيف ك ر سلمتخ يف، فمـ يك ا  . ككانت م تكحة  طمبفا يْ مِ عا  ْ الياء نحك تا 
عم  نكف الجمع؛ ألف األفعاؿ  رة، أك حمبل  سرة، أك بيف الياء كالكسلمجمع بيف الكاك كالك استثقاال  

ت حا تِ فُ فكذلؾ  فا يْ دِ يْ كزا  فا كْ دُ يْ ت في زا حا تِ فرع عف األسماء بدليل افتقارىا إلييا في التركيب، فكما فُ 
 ."فا يْ مِ عا  ْ تا ك  فا كْ مُ عا  ْ تا في 
 التوضيح والتحميل:  

 كاك أك الياء في األفعاؿ الخمسة.ذكر أبك حياف السبب الرسيس كراء فتح النكف بعد ال  

 .ما ذكره أبك حياف (5)، كناظر الجيش(4)، كالسمسيمي(3)المرادؼكاتبع   

 إليو أبك حياف في ىذه المسألة. إل  ما ذىب (7)، كالشاطبي(6)كنحا كل مف ابف األثير  
 

 جواز حذؼ نوف الوقاية إذا اتصمت بما يشبو الفعل الجتماع األمثاؿ -71
فأكثر المتأخريف عم  أف المحذكفة في التخ يف نكف الكقاية كأف " : (8)قاؿ ابف مالؾ  

الباقية نكف الرفع. كمذىب سيبكيو كاألخ ش عكس ذلؾ، كىك ال حيح لكجكه: أحدىا أف نكف 
رفع قد تحذؼ دكف سبب، مع عدـ مبلقاتيا لنكف الكقاية، كال تحذؼ نكف الكقاية المت مة ب عل ال

 ".محض غير مرفكع بالنكف، كحذؼ ما عيد حذفو أكل  مف حذؼ ما لـ يعيد حذفو

                                                 

 (.1/50)جابف مالؾ، شرح التسييل  (1)
 (.1/189أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.97المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/124السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/280تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.2/98ابف األثير، البديع )ج (6)
 (.1/221الشاطبي، المقا د الشافية )ج (7)
 (.1/52ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
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نكف الكقاية يجكز حذفيا لكثرة األمثاؿ  أفَّ كيمكف أف يستدؿ لو ب: " (1)يقكؿ أبك حيافك   
يكف يجكز  بال عل، فمك لـ ا  شبييني، كىذه الحركؼ إنما لحقيا نكف الكقاية تفي نحك إنَّني ككأنَّ 

حذفيا في بعض جنس ال عل الجتماع األمثاؿ لما جاز حذفيا في إفَّ ككأفَّ كشبييما، كلكاف 
 ."يل ال رع عم  األ ل في ذلؾيمـز مف ذلؾ ت ة

 التوضيح والتحميل:  

 ر عم  جكاز حذؼ نكف الكقاية.زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ دليبل  آخ  

 ما ذكره أبك حياف. (3)، كالسمسيمي(2)المرادؼكاتبع   

، كابف (4)ككافق أبك حياف فيما استدراكو عم  ابف مالؾ النحاة أمثاؿ ابف ع  كر  
 في ىذه المسألة.  (7)، كالبيدادؼ(6)، كاتبعيـ السيكطي(5)ال اسغ

 

 إعراب   ساحراف( -72
قااُلكا  قراءة أبي عمرك مف بعض طرقو  ف حذفيا في الرفع نثرا  كم" : (8)قاؿ ابف مالؾ  

ِسْحرااِف تاظااىاراا 
 ".بتشديد الظاء (9)

اف( عم  را احِ كارت ع )سا ظاىراف، فأدغـ التاء في الظاء، تا كأ مو تا : " (10)يقكؿ أبك حيافك   
 ".اىراظَّ اف تا را احِ أنو خبر مبتدأ محذكؼ، أؼ: قالكا أنتما سا 

 والتحميل:التوضيح   

                                                 

 (.195-1/194التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.98المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/125السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.113ةراسر الشعر )صابف ع  كر،  (4)
 (.2/545ابف ال اسغ، الممحة في شرح الممحة )ج (5)
 (.1/488شرح شكاىد الميني )جلسيكطي، ا (6)
 (.5/324خزانة األدب )جعبد القادر البيدادؼ،  (7)
 (.1/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
 .]48: الق ص[ (9)
 (.1/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (10)
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قااُلكا ِسْحرااِف  في قكلو تعال :  اف(را احِ )سا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ إعراب   
 . تاظااىاراا 

 ما ذكره أبك حياف. (1)المرادؼكاتبع   
 

 مف حركات العراب في حخر الكممة -73
 فيك بناء"." : (2)قاؿ ابف مالؾ  

، اآلخر ست. كنق تو حركة سابعة كبلمو أف حركات فمفتمخص : " (3)يقكؿ أبك حيافك   
كى  حركة المةاؼ إل  ياء المتكمـ غير مثن  كال مجمكع عم  حده عم  مذىب الجميكر، 

 ."فإنيا ليست حركة بناء عندىـ، كال ىي مف الحركات التي عدىا

كالظاىر: أف حركة ما قبل ياء المتكمـ حاؿ اإلةافة كأنيا : " (4)كقاؿ ناظر الجيش  
ات التي بنيت الكممة عمييا لشدة امتزاج الكممة المةافة إل  الياء بيا، كليذا لـز ت ير مف الكمم

ما قبل الياء حركة كاحدة كىي الكسرة؛ فمـ تعد حركة مستقمة ألنيا ليست مق كدة في ن سيا 
 ."بخبلؼ الحركات فيما تقدـ ذكره

 التوضيح والتحميل:  

 ي آخر الكممة لـ يذكرىا ابف مالؾ.حركات اإلعراب فذكر أبك حياف حركة سابعة مف   

، إال أفَّ ناظر الجيش أةاؼ ما ذكره أبك حياف (6)، كناظر الجيش(5)المرادؼكاتبع   
 .تعميبل  عم  ىذه الحركة

 

                                                 

 (.99المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/53)ج شرح التسييلابف مالؾ،  (2)
 (.1/198التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.1/287تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.99المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (5)
 (.287-1/286تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
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ما استدركو أبك حياف عم  ابف مالؾ، كلكنو يخال و فيما ذىب إليو؛  (1)كذكر السيكطي  
تشمميا كما يجرؼ  ؛ لككنيالمةاؼ إل  ياء المتكمـحركة اكىك أف يقاؿ: حركة مناسبة بدال  مف 

 .مجراىا

 

 الخالؼ في ألقاب العراب -74
 ".كأنكاعو: ةـ كفتح ككسر ككقف" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

كىذه التسمية أللقاب  (ر ككقفسكألقابو ةـ كفتح كك)كقكلو: : " (3)يقكؿ أبك حيافك   
، (س)الرفع كالن ب كالجر كالجـز ىي لػاب بكالكسر كالكقف، كأللقاب اإلعر  البناء بالةـ كال تح

نما ذكرت ثمانية م كلذلؾ قاؿ ؽ بيف ما يحدث ألفرؽ"، فذكر أنو ذكر ذلؾ لت ر  رٍ اجفي كتابو: "كاا
بعامل كليف ما كةعت عميو الكممة فبل يزكؿ. ككثير مف النحكييف الب رييف كالككفييف يقكلكف: 

لحركات كما فرؽ س. كقد غمط أبك عثماف س في إنيا تجرؼ عم  أرلعة مجاٍر، كال ي رقكف في ا
" ذكر "، قاؿ: ألف المبني ال يتيير، فكيف تككف لو مجارٍ قكلو: "كى  تجرؼ عم  ثمانية  مجارٍ 

مد بف ػكيساف كالزجاج كعمي بف سميماف كمح عة. كالبفِ رْ ذلؾ عف أبي عثماف أبك يعم  بف أبي زُ 
 ."الكليد كبلـ في ت حيح كبلـ س ليس ىذا مكةعو

 التوضيح والتحميل:  

 استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ اختبلؼ النحاة في ألقاب اإلعراب.  

  ما ذكره أبك حياف. (6)، كناظر الجيش(5)، كالسمسيمي(4)المرادؼكاتبع 

 

 

 

                                                 

 (.1/78السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/53شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.1/198التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.99المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.1/126ش اء العميل )جالسمسيمي،  (5)
 (.1/287تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
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، (2)، كابػػف أبػػي الرليػػع(1)كأيػػد أبػػك حيػػاف مػػا ذىػػب إليػػو النحػػاة أمثػػاؿ أبػػي سػػعيد السػػيرافي
 مسألة.في ىذه ال (3)كالسيكطي

 

 إعراب المعتل اآلخر الثالث: بابال
 

 حد المعتل اآلخر -75
لما أني  الكبلـ عم  إعراب ال حيح اآلخر شرع في الكبلـ : " (4)ناظر الجيشيقكؿ   

عم  إعراب مقابمو كىك المعتل اآلخر، كقد تقدـ أف نحك دلك كظبي حكميا حكـ ال حيح 
ما آخره ألف، أك ياء قبميا كسرة، أك كاك قبميا فالمراد بالمعتل اآلخر في باب اإلعراب  اآلخر،
 ."ةمة
 التوضيح والتحميل:  

   .تعريف المعتل اآلخرعم  ابف مالؾ  ناظر الجيش استدرؾ  
 ما ذىب إليو ناظر الجيش في ىذا التعريف. (5)ككافق السيكطي  

 

 العراب منوي ومعتبر -76
أك يقدر في حرفو كىك آخر يظير اإلعراب بالحركة كالسككف، " : (6)قاؿ ابف مالؾ  

 ".المعرب

ـا ، كمثاؿ التقدير: قا جْ رُ خْ يا  ـْ لا  ش: مثاؿ الظيكر المذككر: زيد  : " (7)يقكؿ أبك حيافك     ا
أكثر النحكييف، يقكلكف: في التقدير. كقاؿ أبك عمي:   ، فالةمة مقدرة  فيو. ىذه عبارةتا ال ا 

                                                 

 (.22-1/21أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (1)
 (.1/175جالبسيط )ابف أبي الرليع،  (2)
 (.1/79السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/289ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/203ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.1/55ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.1/199أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)



 176 

ف غيره لممبن . كقاؿ بعض أ حابنا: "كاالختبلؼ الكاسف في المكةع" كالمكةع عند النحكيي
  ما بْ عف ياء متحركة، كمنكؼ نحك حُ   ؛ ألف األلف منقمبةيا مْ اإلعراب مم كظ بو كمقدر نحك الما 

ي؛ ألف تقدير حركة بلمِ ألف أل يما لـ تنقمبا عف شيء، فاإلعراب فييما منكؼ. ككذلؾ غُ   طا رْ كأا 
ال مقدر كمعتبر، كىك في مكةع االسـ  يؤكؿ إل  اجتماع حركتيف، كال ي ح، فاإلعراب منكؼ 

 ."ر  با تا عْ كمُ  ؼ  كِ نْ كما  ر  قدَّ بو كمُ  ظ  كْ  ُ مْ ما  اإلعرابُ  ، فإذا  (ىذا)المبني نحك 

: "كحك  ابف إياز عف بعةيـ أفَّ المق كر ال يقدر في أل و حركة  (1)المرادؼ كيقكؿ  
زيد، كالميـ مف يقكـ،  إعراب. ثـ بيف الم نف أفَّ حرؼ اإلعراب ىك آخر المعرب كالداؿ مف

كالمبني ال حرؼ إعراب لو. قاؿ ابف يعيش: كرلما سمي آخر الكممة مطمقا  حرؼ إعراب. قاؿ: 
فعم  ىذا حرؼ اإلعراب مف ةرب: الباء عم  معن  أنو لك أعرب، أك كاف مما يعرب لكاف 

 محل اإلعراب". 

 كؿ".: "كقيل آخر الكممة مطمقا ، كال حيح األ (2)ابف عقيل كيقكؿ  
 التوضيح والتحميل:    

أةاؼ أبك حياف أفَّ اإلعراب ال يقت ر فقط عم  ككنو ظاىر كمقدر كما ذكر ابف   
  .نحاةالمالؾ، بل إفَّ اإلعراب يككف منكؼ كمعتبر عم  السكاء ُمستدال  عم  ذلؾ بأقكاؿ

د كبلما  ألقكاؿ إال أفَّ المرادؼ زا ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)المرادؼكاتبع   
. كىذا ما ذىب إليو ابف عقيل في آخر الكممة مكةعوالذؼ يككف النحاة فيما يخص المعتبر 

 أيةا .

ما إل  ما ذىب إليو أبك حياف كتبلميذه، إال أنو أةاؼ شيسا  يخص  (5)كذىب السيكطي  
الذؼ يكمف  بمكةع االسـ المبنيالمعتبر، كىك المسم  لديو بالمحمي أنو إل  جانب اخت ا و 

فسر المحمي بمكةع االسـ المبني "ك ، فيقكؿ : ما نزؿ منزلتوأنو يختص أيةا  ب ،آخر الكممة في
ص كمحمو آخر الكممة أك ما نزؿ منزلتو ش المراد بآخر الكممة نحك الداؿ مف زيد كالميـ مف 

ت ىي آخر يقكـ كبما نزؿ منزلتو األفعاؿ الخمسة فإف عبلمة اإلعراب فييا النكف كحذفيا كليس

                                                 

 (.100المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/34بف عقيل، المساعد )جا (2)
 (.100شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (3)
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الكممة كال مت مة باآلخر بل الةمير الذؼ ىك ال اعل كال اعل بمنزلة الجزء مف ال عل ككذا اثنا 
ات ألف يشك الكبلـ قاؿ ابف جني في الخاطر عشر كاثني عشر فإف اإلعراب فييما في ح

االسميف المةمـك أحدىما إل  اآلخر بمنزلة المةاؼ كالمةاؼ إليو كقاؿ ابف ىشاـ الذؼ 
  ".في الجكاب أف عشر حاؿ محل النكف كالنكف بمنزلة التنكيف يظير

 

 أـ بالضمة؟ الرفعبيقدر أما حخره ياة تشبو األلف الخالؼ في -77
 ".كاكا  يشبيانو قدر فييما الرفع كفي الياء الجر كأف كاف ياء  اا ك " : (1)قاؿ ابف مالؾ  

ه ياء تشبو األلف يقدر عم  أف ما آخر  ا  كدؿ كبلـ الم نف أية: " (2)يقكؿ أبك حيافك   
، ا  ي خبلفيِ حْ ي كيُ يِ عْ إال أف في نحك يُ  فيو الرفع، كقد بينا ذلؾ بنحك يرمي، كىذا كما ذكر،

، كزعـ ال راء أف الياء قد تككف في آخر ال عل كما قبميا ر فيو الةمةدَّ قا فمذىب الجميكر أنو تُ 
ا قبميا جرت مجرػ الحرؼ كف مسألف الياء إذا  ؛ظير عبلمة الرفع فييا إذ ذاؾتساكف، ف

 ال حيح، كأنشد مف ذلؾ قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبيكة   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء سا  ككأنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفا النِّ
 

ِة بايِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فُتِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ   تامِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
(3) 

نما يقاؿ تُ يُّ عِ كال حيح أنو ال يقاؿ تُ     ف مكقياس الت ريف،  ي، ىكذا ىك السماعُ يِ عْ ، كاا
رت عينو مجرػ الحرؼ ال حيح، فمـ تعل، فبل جية أف ال عل إذا كاف معتل العيف كالبلـ ج
ؼ، فكما أف الةمة تقدر في دِ جْ كليف الداؿ في تُ ي يِ عْ تُ فرؽ بيف الياء التي ىي عيف الكممة في 

كذلؾ أنو يقكؿ إف  ،رُّ قِ ، كال نقكؿ إنيا مثل العيف في يُ ييِ عْ تُ ، فكذلؾ تقدر في ياء ؼدِ جْ تُ ياء 
إل  العيف التي ىي ال اء، فتسكف ي يِ عْ يُ ي ىي الياء في نقل حركة العيف التت، فييِ عْ يُ أ مو 

، فنقمت، فالتق  المثبلف رُ رِ قْ ، فكما أدغمت الراء في الراء إذ أ مو يُ رُّ قِ يُ العيف، في ير نظير 

                                                 

 (.1/55)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (1)
 (.1/201التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
( كاألزىػرؼ، تيػػذيب 2/418الزجػاج، معػاني القػرآف كااعرابػو )ج( ك 1/412)ج معػاني القػرآفال ػراء، بة فػي البيػت بػبل نسػ (3)

( كابػف مالػؾ، 370( كابػف ع ػ كر، الممتػع )ص2/534( كابػف عطيػة األندلسػي، المحػرر الػكجيز)ج5/184المية )ج
اباذؼ، شػػػرح شػػػافية ابػػػف ( كركػػػف الػػػديف االسػػػتر 14/211( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج202إيجػػػاز التعريػػػف )ص

( 3/1644( كالمػرادؼ، تكةػيح المقا ػد )ج1/201( كأبي حيػاف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل )ج2/757الحاجب )ج
( كالسػيكطي، 4/158( كاألشػمكني، شػرح األشػمكني ألل يػة ابػف مالػؾ )ج10/5272كناظر الجػيش، تمييػد القكاعػد )ج

 (.1/214ىمع اليكامع )ج
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كاألكؿ ساكف، فكجب اإلدغاـ، فكذلؾ تدغـ الياء الساكنة  في الياء التي ىي الـ ال عل. كالبيت 
 ."بو عتدُّ ال يُ  ا  ثبت كاف شاذ فبل لعمو م نكع، كاا  عرؼ قاسمو،الذؼ أنشده ال راء ال ي

 التوضيح والتحميل:  

 اآخرىالتي  (ييِ حْ يُ )ك (ييِ عْ يُ )استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في تقدير نحك:   
 ؟، كالذؼ تمثل بمذىبيف:أـ بالةمة الرفعبيقدر أياء تشبو األلف 

  .الةمة ار فييدَّ قا يُ أنو  إل  ذىب الجميكر -1
الياء تككف في آخر ال عل كما  ؛ لككف أفَّ عبلمة الرفع فييايا ظاىرة بكجكد أن إل  ال راء ذىبك  -2

 ( بالبيت السابق ذكره.فُتِعيُّ ُمستشيدا  بقكلو: ) مجرػ الحرؼ ال حيحأجريت قبميا ساكف، ف

اؼ أف إل  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة تماما . كما أة (1)كنحا السيكطي  
( تعُد مف النكع الذؼ ييِ حْ يُ )ك (ييِ عْ يُ أك خ تيا نحك )المةارع الذؼ آخره كاك أك ياء لثقميا ال عل 

 .(2)يقدر فيو حركة كاحدة

كتتةمف ىذه المسألة مسألة أخرػ فرعية ىي: الخبلؼ في الكاك كالياء أىي بالقمب أـ   
 باإلقرار

 

 رار؟الخالؼ في الواو والياة أىي بالقمب أـ بالق -78
فإف أدػ القياس في معرب غير ما ذكر أك عارض بناء إل  ذلؾ : " (3)يقكؿ أبك حياف  

مف لساف العجـ أك مف ال عل، ف ي قمبو  مة قبمو كسرة ، إال إف كاف منقكال  قمبت الكاك ياء، كالة
قراره مذىباف: القمب مذىب الب رييف، كاإلقرار مذىب الككفييف، كذكرنا تكةيح ىذا في  كاا

 ." ريفالت
 التوضيح والتحميل:

 ؟.الخبلؼ في الكاك كالياء أىي بالقمب أـ باإلقرارعم  ابف مالؾ أبك حياف  أةاؼ  
 

                                                 

 (.215-1/214كامع )جالسيكطي، ىمع الي (1)
 .211المرجع السابق، ص (2)
 (.1/202التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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 الخالؼ في حذؼ حروؼ العمة -79
 ".كينكب حذؼ الثبلثة عف السككف " : (1)قاؿ ابف مالؾ  

، كلـ شا خْ يا قكؿ: لـ تيعني بالثبلثة األلف كالكاك كالياء المذككرات، ف: " (2)يقكؿ أبك حياف  
نما حذؼ الجاـز ىذه الحركؼ ألنيا عاقبت الةمة ، فأجريت في الحذؼ مجرػ  .ـِ رْ ، كلـ يا زُ يْ يا  كاا

، ىكذا  ما عاقبتو، فكما أف الةمة  تحذؼ في نحك لـ يخرج، فكذلؾ تحذؼ ىذه الحركؼ بالجاـز
 قرر الشيكخ.

. يدؿ عم   كنقكؿ: الذؼ يقةيو النظر أف ىذه الحركؼ انحذفت عند الجاـز ال   بالجاـز
 أنيا لـ تحذؼ لمجـز شيساف:

أحدىما: أف الجاـز ال يحذؼ إال ما كاف عبلمة لمرفع، كىذه الحركؼ ليست عبلمة    
نما عبلمة  الرفع ةمة مقدرة  فييا.  لمرفع، كاا

كاآلخر: أف اإلعراب زاسد عم  ماىية الكممة، كالكاك كالياء في نحك ييزك كيرمي مف   
ف   منقمبة  مف أ ل؛ ألنو مشا يْ ي، كاأللف في نحك يا مْ ك كالرَّ زْ ؛ إذ ىما مف اليا الحركؼ األ مية

ؼ، ماةييما دِ نْ را يْ ي كيا قِ نْ ما سْ عف حرؼ ممحق بأ ل، نحك يا  ا  اف، كقد يككف الحرؼ منقمبيا شْ اليِ 
لممحق ، كحرؼ الجـز ال يحذؼ الحرؼ األ مي كال اـا جا نْ را كىما ممحقاف باحْ  ػ،دا نْ را  ، كاغْ قا نْ ما اسْ 

باأل مي، فكاف القياس يقتةي أف يحذؼ الجاـز الةمة المقدرة  في الحركؼ، لكف يبق  
المجزكـ ب كرة المرفكع لك اقت ر عم  ذلؾ، فحذؼ الجاـز الةمة  المقدرة ، كحذفت ىذه 
الحركؼ لسبل يمتبس المجزكـ بالمرفكع، لككف ال كرة تككف كاحدة ، فمذلؾ قمنا إف ىذه الحركؼ 

. كفي كتاب س إيماء إل  ىذا المعن . تحذؼ عند  الجاـز ال بالجاـز

: "كينكب حذؼ الثبلثة عف السككف" أنو مت  كاف ال عل آخره  كظاىر قكؿ الم نف  
ركؼ لمجاـز الذؼ يدخل عمييا. كىذا تحتو قسماف: ححذؼ ىذه التُ  ك كاك أك ألف مطمقا  ياء أ
مف ىمزة . فإف لـ تكف  اآلخر: أف تككف بدال  مف ىمزة. ك  دىما: أف ال تككف تمؾ الحركؼ بدال  أح
ف كانت بدال  مف ىمز  بدال   غ، رِ ؼ في ُيقْ رِ قْ كيُ  أُ را قْ ا في يا را قْ مف ىمزة  نحك يا  ة  فالحكـ كما ذكر. كاا
بدؿ، . قاؿ بعض أ حابنا: فيذا إما أف يقدر أف الجاـز دخل عميو قبل الؤُّ ُة كْ ك في يا ُة كْ كيا 

:  لحركة ما قبميا، في ير يقرأُ  ا  مناسب ا  فسكف اليمزة، ثـ أبدليا حرف ، ؼ رِ قْ يُ : غ رِ ُيقْ ، ك ارا قْ يا المجزـك
س، فعم  ىذا اإلبداؿ كْ ر كلُ يْ س، فقمت: كاس كلِ ؤْ ر كلُ سْ س كلِ أ، كما أبدلت في ككُة كْ يا : ؤُّ ُة كْ يا ك 

                                                 

 (.1/55كانظر: ابف مالؾ، شرح التسييل )ج( 11ابف مالؾ، التسييل )ص (1)
 (.206-1/202التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
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ال يجكز حذؼ حركؼ العمة  ألف الجاـز قد عمل عممو في حذؼ الةمة  مف اليمزة قبل اإلبداؿ. 
، فكاا  ، فت ير ؼ رِ قْ ك كيُ ُة كْ كيا  ارا قْ يا : ؤُّ ُة كْ غ كيا رِ كُيقْ  أرا قْ يا قكؿ في تما أنؾ تبدؿ قبل أف يدخل الجاـز

ي، فإذا دخل الجاـز حذؼ ىذه الحركؼ. ىذا مذىب األستاذ أبي مِ رْ ك كيا زُ يْ   كيا شا خْ يا شبيية بِ 
 الحسف بف ع  كر، كظاىر كبلـ الم نف.

إال اإلقرار ألف  كر في جكاز الحذؼ، كقالكا: ال يجكزأ حابنا عم  ابف ع   كقد ردَّ   
ة، نص عم  ذلؾ س ال يجكز إال في الةركر  يالبدؿ المحض الذؼ ليس عم  التسييل القياس

لو، كأفرد  (المعرب)ة، كابف جني في جَّ ، كقد ذكر ىذا أبك عمي في التذكرة كالحُ كغيره مف النحاة
، فما نص عميو س كأ حابو أنو ز إال في الةركرةفيو أنو ال يجك  ذكر ا  لو في الخ اسص باب

ػ بينو كليف ما ات ق عميو أنو جاسز في الكبلـ ف يح، كما ك   كَّ سا ال يجكز إال في الةركرة ال يُ 
 ابف ع  كر ما ذكر فيو مف جكاز الحذؼ حت  قدمو عم  اإلثبات.

ت ريف المعتل عم  ما   رؼ ال عل كُة كْ ؼ كيا رِ قْ ا كيُ را قْ يا كقاؿ أبك عبد هللا بف ىشاـ:   
. ككمتا الميتيف تُ أْ فا كرا  تُ أْ ةَّ كا كتا  أتُ را ، كاأل ل قا تُ كْ فا كرا  تُ يْ ةَّ كا كتا  تُ يْ را حكاه األخ ش مف نحك قا 

، فيحذفو ا  المية لـ يجد إال حرؼ العمة مسكن، فإذا دخل الجاـز عم  المةارع في ىذه ةعي ة
 كعميو قكلو: أحسف، كما يحذفو مف يرمي كيخش  كييزك، كاإلثباتُ 

ِجْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلؾا كانِتياِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    عا
 

لػػػػػػػػػػـ ُأكرا ِبيػػػػػػػػػػا  ْتنػػػػػػػػػػي كا مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػُث زارا
(1) 

الذؼ أنشده ابف  بيا، أؼ: لـ أشعر بيا مف كراسي. كعم  الثاني البيت أْ را كْ يريد: كلـ أُ    
 ع  كر، كىك:

ػػػػػػػػػػِرؼءٍ  ـْ ُيعاِقػػػػػػػػػػْب بُظْمِمػػػػػػػػػػوِ  جا  متػػػػػػػػػػ  ُيْظماػػػػػػػػػػ
 

اّل ُيْبػػػػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػػػػالظمـ ياظْ    (2)ِمػػػػػػػػػػػػػػػـِ سػػػػػػػػػػػػػػريعا  كاا
 

                                                 

( كابػػف سػػيده، 4/277( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح كتػػاب سػػيبكيو )ج3/544البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (1) 
( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل 3/109االقتةػػػاب )جكابػػػف السػػػيد البطميكسػػػي، ( 4/201المخ ػػػص )ج

 (.  1/206( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج1/204)ج
( كالشػيباني، 174جميرة أشعار العػرب )صلقرشي، الخطاب ا يأب( ك 109البيت لزىير بف أبي سمم  في ديكانو )ص (2) 

( كابػػػف جنػػػي، سػػػر  ػػػناعة اإلعػػػراب 1/516( كأبػػػي بكػػػر بػػػف األنبػػػارؼ، الزاىػػػر )ج207شػػػرح المعمقػػػات التسػػػع )ص
( كابػف ع ػ كر، 122( كالتبريػزؼ، شػرح الق ػاسد العشػر )ص146( كالزكزني، شرح المعمقػات السػبع )ص2/369)ج

( كالسػػػػميف الحمبػػػػي، الػػػػدر الم ػػػػكف 2/397ف األندلسػػػػي، البحػػػػر المحػػػػيط )ج( كأبػػػػي حيػػػػا252الممتػػػػع الكبيػػػػر )ص
 (. 7/13( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج15/533( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج1/269)ج
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جة في ىذا البيت الذؼ ظنو ابف ع  كر كابف ىشاـ حجة ألنو ثبتت لية في بدأ: كال حُ   
ػ، فيحتمل أف يككف قكلو: يا قِ عم  كزف با  ؼا دِ با  ال يُ )، كمةارعو ياْبدا المية، فبل مف ىذه ( دا بْ كاا

نما تككف بدال  عف ياء كألف يا  تككف إذ ذاؾ أل و بدال     .قا بْ مف ىمزة، كاا

ػ دَّ بدؿ حرؼ عمة في رفع كال ن ب إال إف أا : اليمزات ىنا ال تُ ا  قاؿ ابف ىشاـ أيةك   
يعمل عميو، كُيساكػ بينو  ا  مطرد ا  كرُة شعر، فمثل ىذا ال يجعل قياسإل  شيء مف ذلؾ ةر 

، كسكنت اليمزة، انقمبت مف جنس حركة ما قبميا، فساكت في  كليف المطرد. فإذا دخل الجاـز
مة، كال تحذؼ حينسذ ألف الجاـز قد سكف اآلخر قبل، فمك ُحذؼ اآلف كاف لو الم ع حركؼ الع

 عمبلف، كما مف عامل يككف لو في ل ع كاحد عمبلف.

كقاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف عمي بف يكسف الُكتامي اإلشبيمي، ُعرؼ بابف الةاسع،   
ككف سل حيح، جزمو بف جمة أ حاب األستاذ أبي عمي : "ما في آخره ىمزة فكالحرؼ امكىك 

؛ ألف حكـ اليمزة  اليمزة، كمف سيل اليمزة فأبدليا حرؼ ليف لـ يحذؼ حرؼ الميف لمجـز
ا زيد، بألف ساكنة عم  لية مف سيل، را قْ المسيمة حكـ اليمزة ن سيا مخ  ة ، فبل يجكز إال: لـ يا 

اّل ُيْبدا بالظمـ ياْظِمـ)فأما قكلو:  بعد التسييل؛ أال ترػ أف منيـ  الم ع فةركرة، ككجييا مراعاةُ ( كاا
ال  ا  محة ي أ مو. أك يككف أبدؿ اليمزة بدال  يا بعد التسييل، فيقكؿ ُريَّا، كال يراعؤْ مف يدغـ رُ 

ْيُت، كىي ةعي ةتُ أْ را ككأنو عم  لية مف يقكؿ في قا  عم  قياس التسييل،  انتي  كبلمو. ": قارا

، كلـ را قْ كؼ العمة  في مثل لـ يا مف حذؼ حر  أفَّ  (المقرب شرح)كنص ابف ع  كر في   
بدلكف اليمزة حرؼ عمة األخ ش مف ىذه المية ، أنيـ يُ  ه، إنما جاء عم  ما حكاضا كْ ، كلـ يا رِ قْ يُ 

. فكاف ينبيي عم  ىذا الذؼ حكاه كقرره مف  ةةعي ، كليس ذلؾ بقياس، كىي ليةا  محة
، كال يبدأ بيا عم  (برَّ قا المُ )ةعف ىذه المية كعدـ اطرادىا أف ال يبني الحكـ عمييا في 

 ."شعر بجكازىا عم  اإلطبلؽاإلثبات، فيُ 

 التوضيح والتحميل:  

 .الخبلؼ في حذؼ حركؼ العمةزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ بذكر   

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع   

 

                                                 

 (.101شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (1)
 (.296-1/291تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي  
 

 ما حذفو الجاـزلخالؼ فيا -80
 ".إال في الةركرة، فيقدر ألجميا جزميا" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

، فمنيـ مف ذىب إل  أف : " (3)يقكؿ أبك حيافك    كاختمف النحكيكف فيما حذفو الجاـز
المحذكؼ ىي الةمة الظاىرة التي كانت عم  الكاك كالياء؛ إذ ىما جاءا مةمكميف ةمة  

 قكلو:ظاىرة في الشعر، نحك 

ػػػػػػػػػْت  ْمػػػػػػػػػبا ياْسػػػػػػػػػُمُك ُقيِّةا ػػػػػػػػػلَّ اْلقا    إذا ُقْمػػػػػػػػػُت عا
 

ػػػػػػػػػػػؾُّ تْيِريػػػػػػػػػػػو ِبالكْجػػػػػػػػػػػدِ   ىاػػػػػػػػػػػكااِجُس ال تاْن ا
(4) 

 كنحك قكلو: 

ػػػػػػػػػػػني منيػػػػػػػػػػػا ِغناػػػػػػػػػػػاؼ كلػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػْف        فاعاّكةا
 

رااِىػػػػػػػػـِ   ْمػػػػػػػػسا دَّ ْيػػػػػػػػرا خا ْنػػػػػػػػزؼ غا ُتسػػػػػػػػاكُؼ عا
(5) 

 
ل عميو الجاـز في مثل ألف يخش  إذا دخ رُ كانبن  عم  ىذا الخبلؼ ىل يجكز إقرا  

األلف لمجاـز ألف األلف ال  رجز إقراالةركرة، فمف زعـ أف المحذكؼ ىي الةمة الظاىرة لـ يُ 
تظير فييا الةمة كال حركة غيرىا. كمف زعـ أف المحذكؼ ىي الةمة المقدرة أجاز ذلؾ، كقد 

 ذلؾ بقكلو: جيزاستدؿ مُ 

 

 

 
                                                 

 (.206-1/203ىمع اليكامع )السيكطي،  (1)
 (.1/55)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (2)
 (.210-1/207أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
( كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل 1/299البيػػت لرجػػل مػػف طػػيء فػػي نػػاظر الجػػيش، تمييػػد القكاعػػد )ج (4) 

( كالسػػيكطي، 1/267( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج1/354)ج ( كالمػػرادؼ، تكةػػيح المقا ػػد1/207كالتكميػػل )ج
 (.1/212ىمع اليكامع )ج

( كابػػف ع ػػ كر، ةػػراسر الشػػعر 100( كابػػف منقػػذ، لبػػاب اآلداب )ص32البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي المبػػرد، ال اةػػل )ص (5) 
( 1/207ميػل )جالتػذييل كالتكحيػاف األندلسػي،  يأبػ( ك 5/2378( كأبي حياف األندلسي، ارتشػاؼ الةػرب )ج46)ص
 (.  1/299تمييد القكاعد )ج ناظر الجيش،ك 
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ِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباْت فاطامِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ  ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُز غا    إذا العا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (1)اىاا كال تاممَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ كال تاراةَّ
اىااكال )فقكلو:       ، كقد أثبت األلف.نيي   (تاراةَّ

اىاا( )كمف مع ذلؾ تأكؿ البيت عم  أف قكلو    جممة حالية، أؼ: فطمقيا غير ال تاراةَّ
 ليا، أك الكاك لمعطف عم  االستسناؼ، أخبر أنؾ ال ترةاىا، أؼ: كأنت ال ترةاىا. ّضٍ را تا مُ 

،  أف إقرار ىذه األلف يجكز لمةركرة (المقرب)ع  كر في  كظاىر كبلـ ابف   مع الجاـز
ىا ال في رُّ قِ كالذؼ ن ره أنو ال يجكز، كأف الجاـز إذا دخل عم  ما آخره ألف حذفيا، كال يُ 

راء ما ىي فيو مجرػ لذلؾ إج ، فبل يجكزلف ال تقبل الحركة، قاؿ: ألف األكال غيرىا ةركرة
ذا حذفيا المقدرة في األلف، ك  ذ ذاؾ ليس لو ما يحذؼ إال الحركةإ فإف الجاـز ا  ال حيح، كأية اا

إنما كاف لتحركيا  ا  قبلبيا أل ؛ ألف انيْ شا خْ إل  أ مو، فيقاؿ: لـ يا  كجب أف يرجع حرؼ العمة
ذا ذىبت الحركة لمجـز كجب أف تا  لذىاب الحركة منيا، فمما لـ  حَّ ِ  كان تاح ما قبميا، كاا

 .ذلؾ عم  أنيـ لـ يحذفكا الحركة المقدرة دؿَّ  ححكىا في حاؿ الجـز يُ 

لبعض العرب إقرار ىذه الحركؼ مع الجاـز في سعة  لية   ه مف النحكييف أفَّ كنقل غيرُ   
 الشعر. مع الجاـز إال في ةركرةُيِقرُّىا الكبلـ، كأف بعةيـ ال 

ـ أل)، كلـ تيجك()الشعر مف نحك  النحكييف إل  أف ما كرد في ةركرةكذىب بعض   
ليست ىذه الحركؼ فييا ىي مف ن س ال عل الذؼ ينبيي حذفيا منو  ال ترةاىا(،)يأتيؾ(، ك

، بل ىي حركؼ إشباع تكلدت عف الحركات التي قبم  يا، كأف مثل ىذه األفعاؿ مجزكمةلمجاـز
 بحذؼ حركؼ العمة التي مف ن س ال عل.

ا كاالا تاْخشا   :فأما قكلو تعال    راك  اُؼ دا فاستدؿ بو بعةيـ عم  جكاز إقرار  (2) الا تاخا
 األلف مع الجاـز ألنو عنده نيي.

                                                 

( كالزمخشػرؼ، الم  ػل 1/308( كابػف جنػي، الخ ػاسص )ج1/93البيت ببل نسبة في أبي عمػي ال ارسػي، الحجػة )ج (1) 
( كأبػي البقػاء العكبػرؼ، إعػراب مػا يشػكل مػف أل ػاظ الحػديث 1/129( كابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج539)ص
( كابػػػف مالػػػؾ، شػػػرح 5/489( كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الم  ػػػل )ج343بػػػف ع ػػػ كر، الممتػػػع الكبيػػػر )ص( كا101)ص

التػػػػذييل كالتكميػػػػل حيػػػػاف األندلسػػػػي،  يأبػػػػ( ك 7/362البحػػػػر المحػػػػيط )جحيػػػػاف األندلسػػػػي،  يكأبػػػػ( 1/56التسػػػػييل )ج
بػػػف عػػػادؿ ( كا1/294تمييػػػد القكاعػػػد )ج نػػػاظر الجػػػيش،( ك 6/552( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج1/207)ج

 (.8/359( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج11/202الحنبمي، المباب )ج
 .]77: طو[ (2)
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كتأكلو السيرافي عم  أنو مجزكـ بحذؼ األلف، كىذه األلف جيء بيا لمراعاة ال كا ل،   
ِبيبلا  ك (1) الظُُّنكناا  كما جاءت في قكلو: في قراءة مف أثبت األلف. كىذا تأكيل  (2) السَّ

 حسف.

، ك كتأكلو بعةيـ    ت ال نىي جممة استسنافية ، التقدير: كأعم  أنو مرفكع ال مجزـك
حرؼ ن ي ال حرؼ  (ال)ف نياه عف الخكؼ أنو ال يخش ، فػتخش ، أخبر تعال  مكس  حي

 نيي.

 كأما قكؿ الشاعر:  

ُؾ مِ  ػػػػػػػػػػػػػػػكتاْةػػػػػػػػػػػػػػحا ػػػػػػػػػػػػػػػِميَّة  نِّ ْبشا ة  عا ػػػػػػػػػػػػػػْيخا    ي شا
 

ْبِمػػػػػػػػػ ـْ لاػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػأافْ   اِنياػػػػػػػػػا را  يْ ِسػػػػػػػػػأا  يتاػػػػػػػػػرا قا ياما
(3) 

 .را ي ركاية مف ركاه باأللف، فقيل: األلف إشباع، إذ األ ل: كأف لـ تا ف 

 أػ بإثبات اليمزةرْ ػ يا أا ػ في لية مف قاؿ را أا را كتأكلو أبك عمي ال ارسي عم  أف أ مو تا   
حذؼ األلف، ثـ نقل حركة اليمزة إل  الراء، كأبدؿ  -لـ  كىك –في المةارع، فمما دخل الجاـز 

ة، كلـ يحذؼ اليمزة عم  قياس النقل اما كالكا  مارااة: الةأا مْ ة كالكا أا رْ قالكا في الما ، كما ا  اليمزة أل 
 كالتخ يف الكثير في كبلميـ.

الجـز  إل  الخطاب، كعبلمةُ  يبةمف اليا  فالتاء لمخطاب، كالت تا  (ؼْ را لـ تا  كأفْ )كمف ركػ   
 .فا يْ را فيو حذؼ النكف إذ أ مو تا 

حذؼ منو شيء، تقكؿ: بما لـ يُ  ا  ىذه الحركؼ تشبيي ذؼكيجكز في الشعر الجـز بعد ح  
حذؼ منو بعد الحذؼ بما لـ يُ  سكف بعد الحذؼ ألنؾ تشبو الكممة، فتُ ـْ رْ ، كلـ يا ْش خْ كلـ يا  ْز يْ لـ يا 

                                                 

 .]10: حزاباأل[ (1)
 .]67: حزاباأل[ (2)
( كابػف المثنػػ ، شػػرح نقػاسض جريػػر كال ػػرزدؽ 158البيػت لعبػػد ييػكث الحػػارثي فػػي الم ةػل الةػػبي، الم ةػػميات )ص (3) 

( كابػػف درسػػتكيو، ت ػػحيح 3/344( كابػػف عبػػد رلػػو، العقػػد ال ريػػد )ج2/184التبيػػيف )ج( كالجػػاحع، البيػػاف ك 1/324)ج
( كابػػف جنػػي، سػػر  ػػناعة 1/199( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح كتػػاب سػػيبكيو )ج423( ؛ )ص214ال  ػػيح )ص
( كابػػػف سػػػيده، المحكػػػـ 195( كالنيشػػػمي، الممتػػػع فػػػي  ػػػنعة الشػػػعر )ص134( كالتمخػػػيص )ص1/90اإلعػػػراب )ج

( كابػف ع ػ كر، ةػراسر 6/3596( كالحميرؼ، شمس العمـك )ج289كالجكاليقي، شرح أدب الكاتب )ص (6/301)ج
( كالعينػػػي، المقا ػػػد 15/411( كالنػػػكيرؼ، نيايػػػة األرب )ج3/517( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج47الشػػػعر )ص
( كبػػبل 16/173كس )ج( كالزليػػدؼ، تػػاج العػػر 2/196( كعبػػد القػػادر البيػػدادؼ، خزانػػة األدب )ج4/1689النحكيػػة )ج

 (.  1/295( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج1/209نسبة في أبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
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، فكذلؾ ت عل بتمؾ، كمف ذلؾ قكؿُ  شيء، فكما أنؾ تجـز يةربُ   إذا أدخمت عميو الجاـز
 الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ياتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإفَّ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو   هللاا  كما    ما
 

 (1)اب  كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ ُؽ هللِا مُ كِرزْ  
 ."القاؼ ي، ثـ حذؼ حركةقِ تَّ حذؼ الياء مف يا  

 التوضيح والتحميل:  

عند النحكييف بمختمف  ما حذفو الجاـزالخبلؼ فياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   
 مذاىبيـ.

 أبك حياف. استدركوما  (3)، كناظر الجيش(2)المرادؼكاتبع   

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)، كالسيكطي(4)كد كل مف يحي  العمكؼ كأ  

 

 ةر الحركات الثالثيتقد -81
 ".كرفع الحرؼ ال حيح كجره" : (6)قاؿ ابف مالؾ  

فييا الحركات الثبلث في  رُ دَّ قا كقد أغ ل الم نف ذكر مساسل تُ : " (7)يقكؿ أبك حيافك   
فييا الرفع كالجر قميبل ،  ردَّ قا يُ لة التي ذكر أنو أالمس إلعراب كىك  حيح، كجاء بيذهحرؼ ا

 كفييا الخبلؼ الذؼ ذكرناه.

                                                 

( 1/223( كأبػي سػعيد السػيرافي، شػرح كتػاب سػيبكيو )ج4/234البيت ببل نسػبة فػي ال ػارابي، معجػـ ديػكاف العػرب )ج (1) 
( كابػف جنػي، المحتسػػب 1/409كأبػي عمػي ال ارسػي، الحجػة )ج (263كابػف خالكيػو، الحجػة فػي القػراءات السػبع )ص

( كزيػػػػف الػػػػديف الػػػػرازؼ، مختػػػػار 25( كابػػػػف فػػػػارس، ال ػػػػاحبي )ص1/307( كابػػػػف جنػػػػي، الخ ػػػػاسص )ج1/361)ج
( كأبػػػي حيػػػاف 1/218( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج97( كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػعر )ص25ال ػػػحاح )ص

( كالسػػػػيكطي، ىمػػػػع اليكامػػػػع 1/297تمييػػػػد القكاعػػػػد )جنػػػػاظر الجػػػػيش، ( ك 1/210األندلسػػػػي، التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج
 (.1/203)ج

 (.102-101المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.300-1/297تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.185-1/184المنياج )جيحي  العمكؼ،  (4)
 (.206-1/203السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/55)جشرح التسييل ؾ، ابف مال (6)
 (.218-1/217التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)



 186 

اُلكتا   :فإحدػ المساسل: أف يسكف الحرؼ لئلدغاـ، كقكلو تعال    اُككُد جا قاتالا دا  ،(1) كا
   اراػ تاراػ النَّاسا ُسكا كا

(2)،   ا ْبح  اِديااِت ةا كااْلعا
(3). 

؟ لمف قاؿ: مررت زيدا ، كمف زيدٍ  زيدا ؟ لمف قاؿ: ةرلتُ  فْ إذا قمت: ما الثانية: الحكاية   
ـا ؟ لمف قاؿ: قا د  يْ زا  فْ بزيد، كما  ، كذلؾ عم  مذىب الب رييف، كعنيـ في حاؿ الرفع خبلؼ، د  يْ زا  ا

 أىي حركة إعراب أـ حركة حكاية، كالثاني أ ح.

ـا الثالثة: المةاؼ لياء المتكمـ، نحك: قا    ي، عم  بيبلمِ  ي، كمررتُ غبلمِ  يتُ ي، كرأغبلمِ  ا
 ."أ ح األقكاؿ فيو

 التوضيح والتحميل:

فييا الحركات الثبلث في  رُ دَّ قا مساسل تُ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر ثبلث 
 اإلعراب كىك  حيح.حرؼ 

 إل  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االتجاه. (4)كنحا السيكطي 

 

 لمجموع عمى حدهإعراب المثنى وا :الرابع الباب 
 

 اصطالحاا  حد المثنى -82
لـ يذكر الم نف حد المثن  ككاف بالذكر أحق مف ذكر حّد : " (5)ناظر الجيشيقكؿ   

فالمثن : ىك ما دؿ عم  اثنيف  التثنية؛ ألنو ىك المق كد بالكبلـ عميو كألف ترجمة الباب لو.
 ."لمتجريد منيا كعطف مثمو عميو بزيادة  الحا  

 حميل:التوضيح والت  

 أةاؼ ناظر الجيش عم  ابف مالؾ بتعري و لممثن .   

                                                 

 .]251: البقرة[ (1)
 .]2: الحج[ (2)
 .]1: العاديات[ (3)
 (.1/208ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.1/312تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)



 187 

 ما ذىب إليو ناظر الجيش في تعري و حد المثن .  (1)ككافق السيكطي  
 

 ما ال يثنى مف األسماة -83
كقاؿ أيةا  في باب أفعل الت ةيل:   ".كأسماء العدد غير ماسة كألف" : (2)قاؿ ابف مالؾ  
كال يثن  أجمع كال ، ككذلؾ يقكؿ في باب التككيد: "(3)"اد كالتذكيراإلفر  كيمـز أفعل الت ةيل عاريا  "

    .(4)"جمعاء خبلفا لمككفييف كمف كافقيـ

، (ضعْ با )ك (لّ كُ )كزاد بعض أ حابنا: مما ال يثن  مف األسماء : " (5)يقكؿ أبك حيافك   
كجمعاكاف، ككذلؾ لمككفييف في جكاز تثنية ذلؾ، فتقكؿ أجمعاف  كأجمع كجمعاء كأخكاتيما، خبلفا  

 ف كأسماء األفعاؿ، كثكاني نحك أبي بكر كأـ بكر عمميف، كاألسماءل مِ عا فْ باقي أخكاتيما، كأا 
كاألسماء المخت ة بالن ي نحك  ه،رُ حْ نا  ؽا رْ كلا  را  ط شا بَّ أا المحكية التي ىي جمل في األ ل نحك تا 

فْ رِ كعا  دٍ أحا  ما داـ عم  جنسيتو، كاسـ  نحك أؼ، كاسـ الجنس ا  كاف معرل يب، كاسـ الشرط كاا
في لية  ذاـِ كما، كحا  فْ الجمع، كجمع التكسير إال في ةركرة كما بيناه، ككل اسـ مبني نحك ما 

نما لحقتا  يفِ نا كما  نافِ ، فأما قكليـ ما  نا ف با ما  لمحكاية، يدؿ فميست األلف كالياء عبلمتي تثنية، كاا
لؾ فإنما  ميفِ جُ ، كأما يا زيداف كال را ا  كق ك  ، كعبلمة التثنية تثبت ك بل  عم  ذلؾ حذفيما ك بل  

 ا  ككذلؾ أية... اء بعد ذلؾ لدخكؿ حرؼ النداء كالكقعت التثنية في حالة اإلعراب، ثـ طرأ البن
إذا أردت بيما الكككبيف  رٍ مْ كقا  سٍ مْ ما ال ثاني لو في الكجكد نحك شا    األسماء الكاقعة عم نَّ ثا ال تُ 
في المية ال  يحة، نحك: مررت جارية مجرػ ال عل إذا رفعت الظاىر ريف، كال األسماء اليِّ النَّ 
اه، إال في لية دا بْ عا  أبكاه، كال مةركليفِ  اه، كال يجكز قاسميفدا بْ عا  اه، كمةركبٍ كا أبا  ـٍ قاس لٍ برج
ر كْ ريد بو الشخص، نحك زا زيل عف الم درية، كأُ . كما كاف مف الم ادر قد أُ (أكمكني البراغيث)
في غير أبكاب  (أؼ). كـ  ْ  ، كىما خا ر  كْ زا  ، فيقاؿ: ىماُيّثنَّ فيو أف ال  ـ، األف حُ ْ  ر كخا طْ كفِ 

 ، كقد بيف ذلؾ في نَّ ثا الحكاية ال يثن  إال في لية ةعي ة، كأما في باب الحكاية فاألف ح أف يُ 
بلنة ألنيما ال بلف كفُ فُ  الكنايات عف األعبلـ نحكُتثانَّ  ر، كلذلؾ ال كِّ   إال إف نُ نَّ ثّ ال يُ  ـُ ما بابو. كالعا 

 ". طف عميوإليو آخر، عُ  َـّ يقببلف التنكير، فمت  بقي العمـ عم  عمميتو، كُة 
                                                 

 (.1/145ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.1/59رح التسييل )جابف مالؾ، ش (2)
 (.3/50المرجع السابق، )ج (3)
 .291المرجع السابق، ص (4)
 (.226-1/224أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل)ج (5)
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 التوضيح والتحميل:  

بذكر  ابف مالؾ التي اكت   فيياما ال يثن  مف األسماء  عم  ابف مالؾزاد أبك حياف    
كأخكاتيما، كأفعل الت ةيل. كأما ثبلثة أنكاع، ىي: أسماء العدد إال ماسة كألف، كأجمع كجمعاء 

 األنكاع األخرػ قد استدركيا عميو أبك حياف.

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشك  ،(1)المرادؼكاتبع   

 ما قالو أك حياف في ذكر ىذه األنكاع. (3)كقد كافق السيكطي  

 

 ىل ىي صيغ وضعت حقيقة لممثنى أـ لغير المثنى؟ المشارات والموصوالت -84
كأما المشارات كالمك كالت نحك قكلؾ ىذاف كىذيف كالمذاف كالمذيف :  (4)أبك حيافيقكؿ   

 فإنيما عند أكثر النحكييف مف قبيل غير المثن  حقيقة. كىك ال حيح بدليميف:

زيد، فتدخل األلف  ر، كلذلؾ تقكؿ الزيداف في تثنيةكَّ نا ثن  حت  يُ أحدىما: أف االسـ ال يُ   
  ارؽ التعريف.كالمك كالت ال تُ كالبلـ، كأسماء اإلشارة 

كالثاني: أنيما لك كانا مف قبيل المثن  حقيقة لكنت تقكؿ في تثنية الذؼ: الذياف، كما   
 : كسا ياف، ككنت تقكؿ في تثنية ىذا: ىذياف، كما تقكؿ في مُ جِ ي: الشَّ جِ تقكؿ في تثنية الشَّ 

ء في الن ب كالجر كاألسماء المثناة ياف، كلما رآىا بعض النحكييف باأللف في الرفع، كبالياكسا مُ 
 ."حقيقة تكىـ أنيا مثناه حقيقة، كذلؾ باطل لما ذكرناه

 التوضيح والتحميل:  

ىذاف نحك: ) المشارات كالمك كالتالقكؿ في  ذكراستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   
 .؟أـ ليير المثن  لممثن حقيقة ىل ىي  يغ كةعت  (كىذيف كالمذاف كالمذيف

 شيخو أبا حياف فيما ذكره. (5)المرادؼبع كات    

                                                 

 (.105)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/307)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (2)
 (.156-1/155السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.225-1/224التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.105)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
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يؤكد  حة ما ذىب إليو أبك حياف في  (1)كبالرجكع إل  النحاة القدماء نجد ابف يعيش        
نما ىي  يية لمتثنية، "ىذه المسالة، فيقكؿ:  كذىب آخركف إل  أنيا ليست تثنية  ناعية، كاا

 مف الحركة كالتنكيف، كال عكةا   عكةا   لمتثنية، كليست النكف  (المتاف)، ك(المذاف)كما  ييت 
مف الحرؼ المحذكؼ، كذلؾ أف أسماء اإلشارة ال ت ح تثنية شيء منيا، مف قبل أف التثنية 
 ،إنما تأتي في النكرات، كأسماء اإلشارة ال ي ح تنكيرىا بحاؿ، فبل ي ح أف يثن  شيء منيا

 ."كىك ال كاب
 

 حاقو باأللف والالـ الخالؼ في كيفية تثنية العمـ وجمعو عند إل -85
مـ كجمعو، فقاؿ: في كي ية تثنية الع كذكر  احب البديع خبلفا  : " (2)يقكؿ أبك حياف  

، كىـ كفا كالزيدُ  عما سمبو مف التعريف، فيقكؿ الزيدافِ  محقو األلف كالبلـ عكةا  منيـ مف يُ 
 فيقكؿ: زيدافِ  بقيو عم  حالو قبل التثنية كالجمع،األكثر، كمنيـ مف ال يدخميما عميو، كيُ 

 ."، لـ أقف عميو إال في ىذا الكتاب. كىذا القكؿ الثاني غريب جدا  كفا كزيدُ 

 التوضيح والتحميل:  

ذكر الخبلؼ في كي ية تثنية العمـ كجمعو عند إلحاقو عم  ابف مالؾ أبك حياف  استدرؾ  
 .باأللف كالبلـ

كاألجكد إذا ثني العمـ أك : "أف المذىب األكؿ ىك األجكد، فيقكؿ (3)بينما يرػ السيكطي  
 ".تعريف العممية عما سمب مف جمع أف يحم  باأللف كالبلـ عكةا  

 

 أنواع ما لفظو لفع تثنية وليس بتثنية في المعنى  -86
ْعُل االسـ القابل دليلا اثنيف" : (4)قاؿ ابف مالؾ    ".التثنيُة جا

 

                                                 

 (.2/354ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.1/226التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.157-1/156السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 .(1/59)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (4)



 191 

ـ، كخرج بذلؾ ما مَّ سا مع المُ احتراز مف الج (دليل اثنيف)كقكلو: : " (1)يقكؿ أبك حيافك   
 ل ظو ل ع تثنية، كليس بتثنية في المعن . قاؿ بعض أ حابنا: كذلؾ أرلعة أنكاع:

، إذ ؾا يْ اذا ذا كىا  ؾا يْ انا نا األكؿ: ما أريد بم ع التثنية فيو التكثير ال ما يش ع الكاحد، نحك حا   
َـّ اْرِجِع   المراد ات اؿ الحناف كاليذ، كمنو قكلو تعال : تاْيِف ُث رَّ را كا اْلبا ا

 المعن  كرات.، (2)

 .فِ يْ ما ما كالجا  يفِ  َّ قا كالثاني: ما جعل ل ع التثنية فيو لشيء كاحد نحك المِ   

لمعن  التثنية، كذلؾ اثناف كاثنتاف، معن   ا  ما كاف إلحاؽ العبلمة فيو تأكيد كالثالث:  
نما لحقت تأكيالتثنية م يكـ مف ل ع االس ، كما ألحقكا ياءؼ النسب في قكليـ ا  دـ دكف العبلمة، كاا

 ب قبل لحاؽ الياءيف.بلَّ لمعن  النسب الذؼ كاف يعطيو كا  ا  تأكيد يّ بِ بلَّ كا 

 كالرابع: أف تمحق عبلمة التثنية غير ما أريدت تثنيتو عم  القمب، كما قاؿ:  

... ... ... ...     
 

ْيفْ   ػػػػػػػاءا ْسػػػػػػػتا الثاػػػػػػػْكبا ِفػػػػػػػْي الِكعا حا ػػػػػػػا دا ما كا
(3)      

ْستا المعن :     حا ماا دا  ."في الكعاء الثكليفِ كا
 التوضيح والتحميل:

التي  أنكاع ما ل ظو ل ع تثنية كليس بثنية في المعن مالؾ  أةاؼ أبك حياف عم  ابف  
 في مكةع آخر بذكر نكع كاحد فقط، كىك ما يراد بو التكثير.  (4)اكت   فييا ابف مالؾ

 ي ذكر النكع األكؿ فقط. شيخو أبا حياف ف (5)المرادؼكاتبع   

لـ يذكر أؼ نكع مف ىذه األنكاع إال أنو اكت   بذكر ما قالو ابف مالؾ  (6)السيكطيكأما  
 . كليذا نستطيع القكؿ أفَّ أبا حياف ان رد بذكر األنكاع الثبلثة األخيرة. فيما يخص النكع األكؿ

                                                 

 (.227-1/226)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]4: الممؾ[ (2)
( كابػف األثيػر، البػديع 3/178( كابػف سػيده، المحكػـ )ج1/316بيت ببل نسبة في ابػف سػيده، المخ ػص )جىذا عجز  (3) 

حيػػاف  يأبػػ( ك 2/553ارتشػػاؼ الةػػرب )جحيػػاف األندلسػػي،  يأبػػ( ك 6/77( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج2/77)ج
 ( ك دره : 2/155( ؛ )ج1/227التذييل كالتكميل )جاألندلسي، 

ْنباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيف       ياُؤرُّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُبمْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماِيدِّ الجا
 

 ... ... ... ...     
  

 (.64-1/63)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (4)
 (.        105المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (5)
 (.1/148السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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 الشروط التي وضعت في المثنى والمجموع  -87
خمسة: أف يككف  كالمجمكع شركطا    كشرط أ حابنا في المثن" : (1)يقكؿ أبك حياف  

 ."في الداللة في الم ع، مت قا   ، مت قا  نكرا  ، مُ عرلا  ، أؼ: غير مركب كال مثني كال مجمكع، مُ م ردا  
 التوضيح والتحميل:  

 .الشركط التي كةعت في المثن  كالمجمكعاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   

 (3)، كتابعيـ السيكطيفي ىذه المسألة (2)ما ذىب إليو ابف أبي الرليع ككافق أبك حياف   
 فيما ذكره مف شركط.

 

 الخالؼ في عمة كسر نوف المثنى  -88
 ".تمييما نكف مكسكرة " : (4)قاؿ ابف مالؾ  

: فذىب س إلي أف ذلؾ لم رؽ بينيا كليف كاختم كا في عمة الكسر: " (5)يقكؿ أبك حيافك   
. كقاؿ ال راء: راؾِ سرت في دا سرت كما كُ قالو النحاس عنو. كقاؿ الكساسي: كُ نكف الجميع. ىكذا 

حركة كال يمكف مف الحركة إال   اختاركا لمنكف الكسر ألف األلف التي قبميا قد تككف في معن
باليمز، كالكاك قد تحرؾ إلي الن ب كالياء بيير ىمز، فألزمكا كل جـز جاء بعد ألف ساكنة 

 متحرؾ، فخ ض الذؼ بعده كما خ ةكا الميـ مف قكلو:كأنو ساكف جاء مع 

                                                 

 (.1/236)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.246-1/245ابف أبي الرليع، البسيط )ج (2)
 (.156-1/154السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/59ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.237-1/236)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (5)
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 ككانت األلف كالحركة، كليست الكاك كالياء كذلؾ، فمما سكنتا عكممتا معاممة الساكنيف.

حق الساكنيف إذا ك أبي العباس، سرت اللتقاء الساكنيف، كىك أحد قكلي مي: كُ ر كقاؿ الج  
كف المثني، كنسب التقيا أف يحرؾ أحدىما إلي الكسر. كليذا التعميل عمل أ حابنا كسر ن

 ."ويبعةيـ ىذا لسيبك 

 التوضيح والتحميل:  

  لقد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مذاىب النحاة في عمة كسر نكف المثن .  

 ما ذكره أبك حياف.  (4)اظر الجيشن، ك (3)السمسيميك  (2)المرادؼكاتبع   

أفَّ األجكد في عمة كسر النكف يككف ألجل ال رؽ بينيا  (5)كلكف يرػ أبك عمي الشمكليف  
كليف نكف الجمع، فيقكؿ : "أجكد ىذيف الكجييف ىنا القكؿ بأف الكسر فرؽ بينيا كليف نكف 

 يو ال يكجب الكسر".الجمع فإف التقاء الساكنيف إذا كاف األكؿ منيما األلف عند سيبك 

نكف المثن  أنيا كسرت لعمة التقاء الساكنيف، فيقكؿ : " (6)بينما يرػ ابف ىشاـ األن ارؼ   
 ".كما حمل عميو مكسكرة عم  أ ل الساكنيف، كلـ يح ع الب ريكف فييا غير ذلؾ

 

 

                                                 

( ابف دريد، جميرة 2/69( كالمبرد، الكامل )ج102بي سمم  في ديكانو )صىذا جزء مف  در بيت لزىير بف أ (1) 
( 1/141( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج372( كأبي بكر األنبارؼ، األةداد )ص1/447المية )ج

( كالزكزني، شرح المعمقات السبع 96( كالثعالبي، خاص الخاص )ص130كالثعالبي، اإلعجاز كاإليجاز )ص
( كابف سممة العكتبي، 1/126( كالميداني، مجمع األمثاؿ )ج102كالتبريزؼ، شرح الق اسد العشر )ص (133)ص

( 1/325( كأبي ال تح العباسي، معاىد التن يص )ج3/1156( كالعيني، المقا د النحكية )ج1/420اإلبانة )ج
 ( كالبيت: 8/528كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّـِ أاْكفا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ       ِدْمناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   أاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُأ
 

رَّاِج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُمتاثامَّـِ   اناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ْكما  بحا
 (.1/237)ج التذييل كالتكميل حياف األندلسي، يأب( ك 28كببل نسبة في الرماني، رسالة منازؿ الحركؼ )ص 

 (.         106المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/136ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 (.1/313ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/414شرح المقدمة الجزكلية الكبير )جأبك عمي الشمكليف،  (5)
 (.78ابف ىشاـ األن ارؼ، تخميص الشكاىد )ص (6)

   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ     ...            ...             ...
 

 ... ... ... ...(1)     
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 الخالؼ في سبب عمة كسر نوف المثنى -89
 ".مكسكرة " : (1)قاؿ ابف مالؾ  

كاختمف النحكيكف لـ كاف ذلؾ، فقاؿ الككفيكف: ألف الخ ض أخك ":  (2)فكيقكؿ أبك حيا  
. كذىب س إلي أف أ ل ىذا في قكليـ: اةرب الرجل؛ ألف ال عل ال حا  لو في الجر  عَّ الجـز

في حاؿ سبلمتو، فأعطي حركة ليست لو. كقاؿ أبك العباس: إنما كجب ىذا ألف الةمة كال تحة 
إال بتنكيف. يعني: أك ما عاقبو مف  ال تككف إعرابا   ير تنكيف، كالكسرةُ بتنكيف كغ قد تككناف إعرابا  

األلف كالبلـ أك اإلةافة، فمما اةطررتو إلي حركة جست بحركة ال تككف في المعرب إال 
 .قكؿ مف قاؿ إنيا حركة ال تكىـ إعرابا    بتنكيف، يعني: أك ما عاقبو. كىذا معن

مذىب كافة النحكييف  الساكناف الكسر ىك  التق كما ذكرناه مف أف أ ل التحريؾ إذا  
الساكف األكؿ أل ا ، فإف أ ل التحريؾ إذ  إال األستاذ أبا عمي، فإنو كافق الجماعة إال إف كاف
ذكر في أنو مذىب س. كالحجة لو كعميو تُ   عذاؾ عنده ال تح إال أف يمنع مف ذلؾ مانع، كادَّ 

عميو كبلـ العرب، كبو ال يجكز فييا إال الكسر، ك  بل مذىب الب رييف أنو ...غير ىذا المكةع
 ."جاء القرآف

 التوضيح والتحميل:  

 .عمة كسر نكف المثن عم  ابف مالؾ ذكر اختبلؼ النحاة في سبب أبك حياف  زاد  

 ما ذىب إليو أبك حياف. (3)المرادؼكاتبع   

يكمف في قكلو:  في ىذا االستدراؾ، كالذؼ (4)ما ذكره ابف بابشاذ ككافق أبك حياف  
؛ ألف األ ل في كل ساكنيف التقيا أف يحرؾ الثاني منيما التقاء الساكنيفككسرتيا عم  أ ل "

  بالكسر، كيؤالء كأمس كنزاؿ كدراؾ كتراؾ". 

 

 
 

                                                 

 (.1/59ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.238-1/237)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.106)القسـ النحكؼ( )ص المرادؼ، شرح التسييل (3)
 (.129شرح المقدمة المحسبة )صابف بابشاذ،  (4)
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 الخالؼ في فتح نوف المثنى  -90
 ".كفتحيا لية" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

في حالة الن ب   ف المثنز الكساسي كال راء فتح نك كأجا: " (2)كيقكؿ أبك حياف  
منتقد مف  (يا ليةفتحُ )فقكؿ الم نف: أف ذلؾ ال يجكز مع األلف.   عم ا َّ كالخ ض. كنا 

مذىب الب رييف في منع ذلؾ. كالثاني أنو أطمق، ككاف ينبيي أف  ؾِ حْ كجييف: أحدىما أنو لـ يا 
فتحيا مع الياء لية كزعـ الكساسي أف يقيد بحالة الن ب كالجر مع الياء، كبالمنع مع األلف. 
كقاؿ ال راء: ىي لية لبعض بني أسد، إذا لبني زياد بف فقعس، ككاف ال يزيدؾ عمميـ ف احة. 

 تييرت األلف إلي الياء في الن ب كالخ ض ن بكا النكف، أنشدني بعةيـ:

مَّْت عا  مػػػػػػػػػػػػػػ  أاْحػػػػػػػػػػػػػػكِذيَّْيفا اسػػػػػػػػػػػػػػتاقا ػػػػػػػػػػػػػػيِ يْ ما عا  اما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ِإال لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فاتاِييػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ   فاما
(3) 

 . كقاؿ اآلخر: انتي   

ْينػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  بَّ يػػػػػػػػػػػػػػػا رُ   لػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف ُعرا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  جَّ حا  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُقماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيِص ُجكا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تا  وُ تُ فاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا    ْيناورا يْ نقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ياْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكجُ  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِ را  ؼْ را يْ شا مادا

(4) 
مف فتح نكف االثنيف في الن ب كالخ ض استخف ال تحة بعد الياء، "كقاؿ ابف كيساف:    

نشادُ و فتحُ متُ مِ ذاؽ عا ز عند أحد مف الحُ أيف ككيف، كال يجك  ػ فأجراىا مجر   ىـ:يا مع األلف، كاا

ينااناػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا األاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػفا كالعا  أاعػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؼ ِمْنيا
 

  ... ...... ... 
 . انتي "و، كال لو كجوعرؼ قاسمُ مت ت إليو ألنو ال يُ ال يُ    

                                                 

 (.1/59ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.1/238)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (2)
( كببل نسبة في ابف 269-1/268( كالخطابي، غريب الحديث )ج55ص 25البيت لحميد بف ثكر في ديكانو )ؽ)ك(/ (3)

( كابف 2/563( كالجكىرؼ، ال حاح )ج2/151( كابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج87عمل التثنية )ص جني،
 التذييل كالتكميلحياف األندلسي،  يأب( ك 3/486( كابف منظكر، لساف العرب )ج1/256فارس، مجمل المية )ج

 (.1/238)ج
( كابف يعيش، شرح الم  ل 2/152ىذاف البيتاف المرأة مف فقعس في ابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج (4)

( 3/1311( كببل نسبة في ابف دريد جميرة المية )ج1/240)ج التذييل كالتكميلحياف األندلسي،  يأب( ك 3/191)ج
( كابف ع  كر، الممتع الكبير 2/87( كابف األثير، البديع )ج2/622كأبي البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج

( كعبد 1/239)ج كالتكميل التذييلحياف األندلسي،  يأبك ( 217( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص386)ص
 (. 7/456القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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كلك ثبت أنو مف لساف العرب لكاف لو كجيو مف القياس؛ ألنيا ألف نابت عف الياء؛   
ليست لمرفع، بل الكممة من كبة، ككاف القياس أف يقكؿ: كالعينيف، فمما نابت عف الياء،  ألنيا

كاةطر إلي ذلؾ ألف ما قبمو مف النظـ م تكح اآلخر، عامل ىذه األلف معاممة الياء، بخبلؼ 
 عف الياء ألف االسـ مرفكع. ْب نُ قكلؾ: قاـ الزيداف، فاأللف لـ تا 

 ة فتحيا مع األلف، كاستدؿ بقكلو:ز حكييف إجاكذكر بعض أ حابنا عف بعض الن  

ينااناػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا األاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػفا كالعا  أاعػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؼ ِمْنيا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ كمُ   أاْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايا ظاْبيااناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فِ يْ رِ خا
(1) 

 عرؼ قاسمو.كرد بأنو ال يُ    

كمف العرب مف ي تحيا مع األلف، إال أف ذلؾ "كقاؿ األستاذ أبك الحسف بف ع  كر:   
ح ع في ىذه المية فتحيا إال كل حاؿ، كال يُ   ية باأللف عملـ يجئ إال في لية مف يجعل التثن

 الياء، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: ػ في حاؿ الن ب، ككأنيـ أجركا األلف في ذلؾ مجر 

ينااناػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا األاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػفا كالعا  أاعػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؼ ِمْنيا
 

  ... ...... ... 
 اآلخر: كقكؿُ    

 (2)نانػػػػػػػػػػػػػػػػػاكْ ـ األا را ْقػػػػػػػػػػػػػػػػػعميػػػػػػػػػػػػػػػػػو المُ   ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  ... ...... ...  
 
 

عمي الحالتيف ألنيما أكثر،  لمكاحد كفتحيا بعةيـ في الثبلثة حمبل  "كقاؿ ابف جني:   
 أبي عمي في نكادر أبي زيد:  عم قرأتُ 

ينااناػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا األاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػفا كالعا  أاعػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؼ ِمْنيا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ كمُ    أاْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايا ظاْبيااناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فِ يْ رِ خا
 كركينا عف قطرب المرأة مف فقعس:   

                                                 

( كابف عادؿ الحنبمي، 123البيت لرجل مف بني ةبة في أبك عمي ال ارسي، شرح األبيات المشكمة اإلعراب )ص (1) 
بل نسبة في أبي جع ر النحاس، عمدة ( كب7/452( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج13/300المباب )ج
( كابف 1/143( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج4/110( كالنحاس، إعراب القرآف )ج251الكتاب )ص

( 2/356( كابف يعيش، شرح الم  ل )ج2/152( كابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج88جني، عمل التثنية )ص
حياف  يكأب( 5/2435اف األندلسي، ارتشاؼ الةرب )ج( كأبي حي218كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص

( كابف القيـ الجكزية، 80( كابف ىشاـ األن ارؼ، تخميص الشكاىد )ص240-1/239)ج كالتكميل التذييلاألندلسي، 
 (. 1/266( كالعيني، المقا د النحكية )ج1/314( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج1/105إرشاد السالؾ )ج

 التذييل كالتكميل( كأبي حياف النحكؼ، 218ببل نسبة في ابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص ىذا  در بيت (2) 
 ( كلـ أقف عم  عجزه.1/240)ج
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ْينػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  بَّ يػػػػػػػػػػػػػػػا رُ   لػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف ُعرا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  جَّ حا  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُقماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيِص ُجكا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تا  وُ تُ فاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا    ْيناورا يْ نقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ياْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكجُ  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِ را  ؼْ را يْ شا  مادا

راف. كىك مْ داف كالعا يْ مف العرب مف يرفع النكف في نحك الزَّ  كي أفَّ كقد حُ "قاؿ ابف جني:    
 ."انتي  "حيث ال يقاس عمييما غيرىمابمف الشذكذ 

 التوضيح والتحميل:  

اكت   فييا ابف  الخبلؼ في فتح نكف المثن ، كالتيتدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ اس  
 بذكر الشاىد الذؼ مثل بو ال راء عم  فتح نكف المثن  فقط دكف مناقشة كت  يل. (1)مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشك ، (3)، كابف عقيل(2)المرادؼكاتبع   

وا ف (5)كلكف أبا عمي ال ارسي   فتحريؾ النكف تح نكف المثن  بعدة تكجييات، فيقكؿ : "كاجا
بال تح، يحتمل غير كجو: منيا أف حركتيا لما كانت اللتقاء الساكنيف، كرأػ التحريؾ في 
التقاسيما مف المن  ل كالمت ل، ال يحرؾ بةرب كاحد مف الحركة، جعل التثنية مثل ذلؾ؛ أال 

، كعكض، كنحك ذلؾ، فمـ يمزمكا في المت ل ترػ أنيـ قالكا: رد، كرد، كرد، كقالكا: عكض
  ةرلا  كاحدا  مف التحريؾ، فكذلؾ جعل نكف التثنية بمنزلتو.

كيجكز أف يككف شبو التثنية بالجمع، لما رآىـ يقكلكف: مةت سنكف، كيقكلكف: مةت   
 سنيف، فيجعمكف النكف في الجمع، حرؼ اإلعراب، جعميا في التثنية كذلؾ.

و غير العمـ بالعمـ، أال ترػ أف النحكييف قد أجازكا في رجل يسم  كيجكز أف يككف شب  
بتثنية، أف يجعمكا النكف حرؼ اإلعراب، فيقكلكا: ىذا زيداف كعمراف. ككاف القياس أال يعرػ مف 

مما يدؿ عم  حكاية  شيء يدؿ عم  التثنية، كما أنو إذا سمي بجمع باأللف كالتاء، لـ يعركه
ا: السبعاف، في االسـ المخ كص، فمـ يبقكا شيسا  يدؿ عم  حكاية التثنية، ذلؾ؛ إال أنيـ لما قالك 

 جاز عم  ذلؾ تييير ما سمي بتثنية.

                                                 

 (.62-1/61ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.107-106المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/39ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.314-1/313)جتمييد القكاعد ناظر الجيش،  (4)
 (.124-123شرح األبيات المشكمة اإلعراب )صأبك عمي ال ارسي،  (5)
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كقد حك  البيداديكف تحريؾ نكف التثنية بال تح، إذا كقعت بعد الياء، كأنشدكا: عم    
 أحكذييف.

ء، في الجمع، كذلؾ كيشبو أف يككنكا شبيكا التثنية بالجمع، فكما فتحكا النكف بعد اليا  
أال ترػ أنو ليس  فتحكا ما بعد الياء في التثنية، كىذا مما يقكػ فتح النكف، في قكلو: العينانا؛

كما عميو الجميكر أكل ، مف جية القياس  يمزميا عم  رأييـ، كعم  ما أنشدكه، حركة كاحدة.
 ".أيةا ، كىك األكثر في االستعماؿ، كذلؾ أف ىذه الياء ال تمـز الكممة

 ما ذكره أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (1)ككافق عبد القادر البيدادؼ  

 

 ( فعلخظاتا  مجية -91
 :كقاؿ " : (2)قاؿ ابف مالؾ  

ظاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا لا  ْتناتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف خا      مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ما
 

ْيِو النَِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػْر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػاِعدا  (3)أكا
نما حُ  ،: إنو فعل   ظاتافي خا   كقاؿ الكساسي كأحمد بف يحي: " (4)يقكؿ أبك حيافك     ذفت كاا

 . "حركت التاء رجعت األلفلسككنيا كسككف التاء، فمما تا  ْت ظا األلف مف خا 
 التوضيح والتحميل:  

 (ظاتاخا ثعمب بأفَّ )الكساسي ك استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر مذىب كبل  مف   
  .فعبل  جاءت 

                                                 

(.458-7/456عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج(1)

 (.1/62ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
ىرؼ، ( كاألز 1/180( كالجاحع، الحيكاف )ج236( كال راىيدؼ، الجمل )ص107البيت المرغ القيس في ديكانو )ص(3)

-6/2328( كالجكىرؼ، ال حاح )ج2/147( كابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج14/217تيذيب المية )ج
( كالسخاكؼ، س ر السعادة 1/506( كابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ج5/295( كابف فارس، مقاييس المية )ج2329
( كالسيكطي، 233-14/232( كابف منظكر، لساف العرب )ج108( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص2/770)ج

( كببل نسبة في القاةي الجرجاني، 9/176( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/637شرح شكاىد الميني )ج
( كأبي حياف 1/62( كابف مالؾ، شرح التسييل )ج61( كالمرزكقي، شرح ديكاف الحماسة )ص5الكساطة )ص

(.1/242، التذييل والتكميل )جاألندلسي

 (.1/242كالتكميل )جالتذييل ندلسي، أبك حياف األ(4)
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كره مؤكدا  ذلؾ إل  ما ذىب إليو شيخو أبي حياف فيما ذ (1)كماؿ ابف ىشاـ األن ارؼ   
 ."خظاتا فعل كفاعل قيل ِإفَّ  ِإذا  بقكلو : "

 

 حذؼ نوف المثنى لغير الضرورة -92
 ."كلمةركرة" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

ذفت ةركرة ىك مذىب الب رييف، كككف النكف في ىذه األبيات حُ : " (3)كيقكؿ أبك حياف  
ةركرة، فيجكز عنده: قاـ كأما الكساسي فإنو يجكز عنده حذؼ ىذه النكف، كال يعتد حذفيا 

 دا، بيير نكف، كأنشد:يْ الزَّ 

ا ِلػػػػػػػػػػػػػػػي قاػػػػػػػػػػػػػػػْد باػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػاِحبايَّ كا  أاُقػػػػػػػػػػػػػػكُؿ ِل ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناِجيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاُىما ـُ ِمْنُيما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِل ماعا
(4) 

 .فناِجيَّايريد:    

، كة  جْ نتجياف نا كزعـ ال راء أنو ال شاىد في ىذا البيت ألنو يريد بو الظرؼ، أؼ: حيث يا   
 انتجاء. ، ككذلؾ تقدير ىذا، أؼ: كىما مكافا قريبا   أؼ: مكانا  ، كقكلؾ: ىما قريبا  

طا مة تخاطب القا جا كيشيد لمذىب الكساسي ما جاء مف كبلـ العرب مما عزؼ إلي الحا   
 ."افِ استا كمِ  افِ تا نْ ، أؼ: ثِ (استاةي مِ يْ تا، كلا نْ ثِ  ؾِ ُة يْ طا، با طا قا قا )

 التوضيح والتحميل:

نكف المثن  ليير الةركرة كالتي اكت   فييا ابف  حذؼزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ 
مالؾ بذكر حذؼ النكف عند التثنية ةركرة، كىذا مذىب الب رييف بعينو بينما لـ يتطرؽ لذكر 

 .حذفيا ليير الةركرة

 ما ذكره أبك حياف. (6)ناظر الجيشك  ،(5)المرادؼكاتبع   

                                                 

(.260المبيب )صابف ىشاـ األن ارؼ، ميني (1)

 (.1/62ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
(.243-1/242)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي، (3)

حياف  ي( كأب15/309منظكر، لساف العرب )ج( كابف 11/136البيت ببل نسبة في األزىرؼ، تيذيب المية )ج (4)
 (.1/192( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج1/242األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

 (.108)ص المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (5)
 (.1/316)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (6)
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كمذىب الكساسي ذه المسألة: "مف خبلؿ ترجيحو لي (1)ككافق أبك حياف ما قالو ابف جني  
 ."حذؼ نكف التثنية شيء غير معركؼ في خظاتا أقيس عندؼ مف قكؿ ال راء، ألفَّ 

ال يح ع شيء مف ذلؾ في كبلـ العرب، إال ما نسبكه أنو " (2)بينما يرػ ابف ع  كر  
 افِ تا نْ ، أؼ: ثِ (تااسةي مِ يْ تا، كلا نْ ثِ  ؾِ ُة يْ طا، با طا قا قا )إل  كبلـ الطير، كىك قكؿ الحجمة لمقطاة: 

 ."افِ استا كمِ 

 

ثباتيا  -93  تثنية الذي والتي عندالمغات في حذؼ النوف وا 
كحذؼ النكف مف تثنية الذؼ كالتي لية لبني الحارث كبعض رليعة، : " (3)يقكؿ أبك حياف  

 ."كاإلثبات لية الحجاز كأسد
 التوضيح والتحميل:  

ثباتيا في تثنية الميات في حذؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ     (،الذؼ)النكف كاا
 (.التي)ك

 في لية حذؼ النكف عند  (4)كافق أبك حياف ما ذكره الخميل بف أحمد ال راىيدؼكقد   
 :كؿ األخطلكأما ق)الذؼ(، فيقكؿ: " تثنية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ الَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاا    أاباِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُكماْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب إّف عامَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػما   ػػػػػػػػػػػػػػا األاْغػػػػػػػػػػػػػػبلا سا كا  (5)الا باا الُممػػػػػػػػػػػػػػكؾا كفاكَّ
  ".مَّذااف فاحذؼ النُّكف أاراادا ال 

                                                 

 (.2/148)ج ابف جني، سر  ناعة اإلعراب (1)
 (.109)ص ةراسر الشعرابف ع  كر،  (2)
 (.1/244)ج لسي، التذييل كالتكميلأبك حياف األند (3)
 (.235)صالجمل  ال راىيدؼ، (4)
( كابف قتيبة، الشعر 1/186( كسيبكيو، الكتاب )ج235( كال راىيدؼ، الجمل )ص246البيت لؤلخطل في ديكانو )ص(5)

( 1/243( كأبي بكر األنبارؼ، المذكر كالمؤنث )ج4/146( كالمبرد، المقتةب )ج230-1/229كالشعراء )ج
( كاألزىرؼ، تيذيب المية 2/43( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج174لمرزلاني، المكشح )صكا
( كالجكىرؼ، ال حاح 2/80( كابف جني، المحتسب )ج2/190( كابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج7/215)ج
( كاأل بياني، 1/35( كالبكرؼ، سمط الآللي )ج114( كابف فةاؿ المجاشعي، النكت في القرآف )ص6/2481)ج

( كفخر الديف 3/55( كابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج184( كالزمخشرؼ، الم  ل )ص14إعراب القرآف )ص
( 1/389( كالعيني، المقا د النحكية )ج2/349( كابف منظكر، لساف العرب )ج31/169الرازؼ، م اتيح الييب )ج

(.6/7يدادؼ، خزانة األدب )ج( كعبد القادر الب1/143كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج
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، (2)، كابف خالكيو(1)النحاة أمثاؿ سيبكيو ساسر في ىذه المسألة ككذلؾ كافق أبك حياف  
 أيةا . (5)السيكطيكتابعيـ ، (4)، كابف ال اسغ(3)كالمبرد

الميتاف سكاء كاف حذؼ النكف مستشيدا  بالبيت السابق أك  (6)بينما ذكر ابف الشجرؼ   
، ف يو ثبلث ليات: الّمذاف بتخ يف النكف، كالّمذاّف بتشديدىا، ؼفإف ثّنيت الذ"إثباتيا، فيقكؿ: 

 ...".كالتشديد لية قريش، كالّمذا بحذؼ النكف، قاؿ األخطل

 

 لتقصير الصمة المثنى الخالؼ في حذؼ نوف  -94
  ".كسقكطيا لتق ير  مة" : (7)قاؿ ابف مالؾ  

 ذىب س كال راء إل  أنوال مة خبلؼ: كفي حذؼ النكف لتق ير : " (8)يقكؿ أبك حيافك   
. قاؿ ال راء: إنما جاز ذلؾ ألنيـ كجدكا الكاحد ال نكف فيو، كقد ن ب، يجكز حذؼ النكف مطمقا  
  : إنما جاز ذلؾ في المذيف ألف الكقف عمالكاحد. كقاؿ ال راء أيةا   ػ فأجركا االثنيف مجر 

كف، كىـ يحذفكف مما طاؿ في مف الن المك كؿ دكف  متو ال يككف، ف ارت ال مة عكةا  
 كبلميـ.

كذىب أبك العباس إلي أنو ال يجكز حذؼ النكف إال مع المك كؿ غير األلف كالبلـ   
ح ع حذؼ النكف ، كلـ يُ زيد   نحك المذاف لطكؿ االسـ، كما تحذؼ الياء في قكلؾ: الذؼ ةرلتُ 

مع عمي ذلؾ، لكنو قد سُ  نشدكا شاىدا  ، كلـ يُ  في  مة األلف كالبلـ مف لساف العرب في المثن
قاؿ إال بسماع مف العرب، ، كاالحتياط أف ال يُ يّ مِ جا  الجمع قياس    في الجمع، كقياس المثني عم

 ."بطل قياس المختم ي التركيب بعةو عمي بعضكةعية تُ  لكل تركيب خ ك ياتٍ  فإفَّ 

 

                                                 

 (.1/186سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.336ابف خالكيو، ليس في كبلـ العرب )ص (2)
 (. 4/146المبرد، المقتةب )ج (3)
 (.2/783ابف ال اسغ، الممحة في شرح الممحة )ج (4)
 (.1/188السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/55ابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج (6)
 (.1/62ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.245-1/244أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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 التوضيح والتحميل:  

 .لتق ير ال مة لمثن ا الخبلؼ في حذؼ نكف عم  ابف مالؾ  أةاؼ أبك حياف  

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع   

في ذكر جكانب مما استدركو أبك حياف في ىذه المسألة مستندا  برأيو،  (3)كأيد السيكطي  
فمف األكؿ: قياس حذؼ النكف مف المثن  في  مة األلف كالبلـ ، القياس جمي كخ يفيقكؿ: "

قاؿ أبك حياف: كقياس  مع فييا فإف األكؿ لـ يسمع بخبلؼ الثاني.عم  حذؼ النكف مف الج
 ."المثن  عم  الجمع قياس جمي

 

 مواضع حذؼ النوف  -95
 ".كتسقط لئلةافة أك لمةركرة أك لتق ير  مة" : (4)قاؿ ابف مالؾ  

حذؼ لشبو كنقص الم نف مف مكاةع حذؼ النكف أنيا تُ ":  (5)يقكؿ أبك حيافك   
 ةعيف: أحدىما في قكلؾ: اثنا عشر، كاثنتا عشرة. اإلةافة، كذلؾ في مك 

أبك الحجاج األعمـ إلي أف  كذىب... مذىبو،   بلمي لؾ، عمكالثاني في قكليـ: ال غُ   
نكف التثنية تحذؼ ليير ما ذكر الم نف مف اإلةافة كالةركرة كتق ير ال مة، كذلؾ ىك 

، فالكاؼ عنده ليست ؾا يْ ذاذا كىا  ؾا يْ كالا كدا  ؾا يْ دا عْ كسا  ؾا يْ بَّ حذفيا لشبو اإلةافة، كذلؾ في قكلؾ لا 
نما ىي حرؼ خطاب، كما ىي في قكليـ: أب رؾ زيدا  ةميرا   ذفت النكف في لبيؾ ، كحُ ، كاا

كأمثاليا لشبو اإلةافة؛ ألف الكاؼ تطمب االت اؿ باالسـ كات اليا باسـ اإلشارة نحك: ذاؾ، 
 كالنكف تمنع مف ذلؾ، فحذفت لذلؾ.

مي ذلؾ بأف ىذه انت بت انت اب الم ادر، كالعامل فييا أفعاؿ كاستدؿ األعمـ ع  
ذا أةيف الم در إلي ةمير الخطاب فبل بد أف يككف ذلؾ الةمير ميايرا   ل اعل  مةمرة، كاا

ال عل النا ب ذلؾ الم در؛ إذ فاعل ذلؾ ال عل ىك ةمير المتكمـ، فيمـز عمي ىذا كمو أف 
، ؾا لِ رْ مثل ةا  لا  رْ : ةا  ، المعنؾا لا رْ ةا  : ةرلتُ ، في ير نحكتشبيييا   يككف الم در م درا  

                                                 

 (.108المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( ) (1)
 (.1/317تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.347السيكطي، االقتراح )ص (3)
 (.1/59ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.249-1/245)ج التذييل كالتكميللسي، أبك حياف األند (5)
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 مثلا  ؾا تا اعا طا  ـُ زا لْ : أا ؾا يْ بَّ ، كفي لا ؾا إجابتِ  مثلا  إجابة   ؾا تُ بْ جا : أا ؾا يْ دا عْ كيككف معني ىذه الم ادر في سا 
ـز إذا . كليس معني ىذه الم ادر ىذا الذؼ لؾا تِ لا اكا دا نا مثل مُ لْ داكا : تا ؾا يْ الا كا ، كفي دا الطاعةا  ؾا كمِ زُ لُ 

ذا كانت الكاؼ حرؼ خطاب استقاـ المعن .تشبيييا   جعل م درا    ، كاا

ألنو   الم در التشبييي، كال ي سد المعنذلؾ عمي  كقد رد ما ذىب إليو األعمـ بأفَّ   
ْيؾا يككف في  ْعدا ْبُتؾا إجابِتؾا : سا ؾ، غيرِ  ؾ طاعةا ؾ لزكما طاعتا  : ألزـُ لابَّْيؾا و، كفي لييرؾ إذا أجبتا أاجا

كاالاْيؾا ي كف لاِتؾا : دا اكا ْلنا ُمدا :  ل، المعن ُ مْ ال ُ  بَّ حا  حازِ نْ بالمِ  ؾا قَّ دا  وُ تُ قْ قا ، كما قالكا: دا تا لْ اكا إذا دا تاداكا
كاؼ الخطاب شديدة االت اؿ باالسـ،  . كأما دعكاه أفَّ تا قْ قا إذا دا  ال م لِ بالِمْنحاِز حابَّ  ؾا قِّ مثل دا 

ؾ، فالكاؼ لمخطاب، كلـ تحذؼ ؾ كتانِ ل بدليل قكليـ ذانِ كالنكف تمنعيا مف ذلؾ، فحذفت، فباط
 نكف التثنية ليا.

كذىب أبك الحسف األخ ش كىشاـ إلي أنو تحذؼ نكف التثنية ليير ما ذكر، كىك لطافة   
الةمير، فقاال: إذا قمت ةارلاؾ فيذا الةمير من كب المحل ألف مكجب الن ب الم عكلية، 

، كىي غير محققة، إذ ال دليل عمييا إال حذؼ النكف، كىي محققة، كمكجب الجر اإلةافة
 .الةمير المت ل مف كقكعو من  بل   كلحذفيا سبب آخر غير اإلةافة، كىك  كفُ 

بالظاىر، كال  كالذؼ ذىب إليو س كالمحققكف ىك أف الةمير في مكةع جر اعتبارا    
 ."ة الةميرفلمطا ، فحذؼ النكف ىك لئلةافة الينسب إلي الةمير إعراب ال يككف لمظاىر

 التوضيح والتحميل:  

 .شبو اإلةافةفي حاؿ مكاةع حذؼ النكف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   

  ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع   

 كيبدك لي أفَّ أبا حياف ان رد عف النحاة بذكر ىذه المسألة.  
 

 لغات كال وكمتا -96
 ".عم  لية كنانة افيف إل  مةمر، كمطمقا  مة" : (3)قاؿ ابف مالؾ  

                                                 

 (.  108المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.318-1/317ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/63ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
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مف أف يةافا إل  ظاىر، فإنيما إذا  (إل  مةمر)احترز بقكلو: : " (1)يقكؿ أبك حيافك   
ذا أةي ا إل  مةمر كانا باأللف في الرفع، كبالياء في أةي ا إل  ظاىر كانا باأللف مطمقا   ، كاا

 ...العرب، كال يجيز الب ريكف غيرهالن ب كالخ ض، ىذا الحكـ المجمع عميو مف السماع عف 
 ".متا ثبلث لياتبل ككِ الب رييف يككف في كِ  فعم  ما نقل غيرُ 

 التوضيح والتحميل:  

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الميات في )كبل( ك)كمتا(، كالتي اكت   فييا ابف   
 إل  ظاىر أـ مةمر.ةيف أُ سكاء أا  مطمقا  ثن  إلحاقيا بالم بذكر لية كنانة فقط كىي: (2)مالؾ

 بينما لـ يذكر الميات األخرػ فييما.

 ما ذكره أبك حياف. (5)ناظر الجيش، ك (4)ابف عقيل، ك (3)المرادؼكاتبع   

في ىذه  (7)، كأبك البركات األنبارؼ (6)كأيد أبك حياف ما ذكره النحاة أمثاؿ ابف جني  
 أيةا .  (8)المسألة، ككافقيـ ابف ىشاـ األن ارؼ 

 

 موضع الجمع العطف في -97
 كال ييني العطف عف التثنية دكف شذكذ أك اةطرار إال مع ق د" : (9)قاؿ ابف مالؾ  

 "....التكثير

إذ كاتةح مف ىذا الشرح أنو إنما تكمـ في التثنية ال في الجمع، : " (10)يقكؿ أبك حيافك   
 في الجمع كال إل  ال  ل فيو ال الظاىر كال المقدر. يتعرض إل  التكثير لـ

                                                 

 (.255-1/254)ج التذييل كالتكميلأبوحٍاناألندلسً،(1)
 (.1/67ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.109المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/42ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.327-1/326تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.86-85ابف جني، الممع )ص (6)
 (.211-210أسرار العرلية )صأبك البركات األنبارؼ،  (7)
 (.36-35ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح شذكر الذىب )ص (8)
 (.1/68شرح التسييل البف مالؾ )جف مالؾ، اب (9)
 (.265-1/264أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج(10)
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ألسماء الشركط المسكغة لمتثنية كالجمع لزمت : إذا استكفت ا كقاؿ بعض أ حابنا  
 :التثنية كالجمع، فبل يجكز العطف إال في مكةعيف

 أحدىما: أف تريد الكثرة نحك قكلو:  

ػػػػػػػػػػ ر  ْبػػػػػػػػػػقا كا  ر  ْبػػػػػػػػػػقا  دَّ ُعػػػػػػػػػػ كْ لاػػػػػػػػػػ  ـيُ ما را أْكػػػػػػػػػػ افا كا
 

ػػػػػػػػػػبْ أا كا  ،تػػػػػػػػػا  يْ ما   ػػػػػػػػػدا عا  (1)ـِ االػػػػػػػػػػذا  زؿِ ْنػػػػػػػػػػما  فْ ىـ عا
كلدليل أنو مادح ( أْكراماُيـ)رػ أف المعن  عم  التكثير ال عم  التثنية بدليل قكلو: أال ت   

كالمدح ال يت كر معو االقت ار عم  اثنيف. كمف ذلؾ قكؿ الحكـ بف المنذر بف الجاركد 
ماسة كماسة كماسة فعطف ا قاؿ لو: ما تريد؟ فقاؿ: ماسة. قاؿ لو الحكـ: بل لمحرمازؼ الشاعر لمَّ 

ما تستعمل العطف في مكةع التيكيل كالتكثير قاؿ  بالية كالتكثير ألف العرب كثيرا  مالاد لما أر 
َـّ أاْكلا  لاؾا فاأاْكلا   عز كجل:  أاْكلا  لاؾا فاأاْكلا  ُث

 كقاؿ الشاعر:، (2)

... ... ... ...     
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػا كىاْيقاما كالبحػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػدعك ىاْيقاما
(3) 

 يع نحك قكلو:كاآلخر: أف تريد الت  يل كالتنك    

ةٍ  ػػػػػػػػِذؼ ِرْجماػػػػػػػػِيْف ِرْجػػػػػػػػٍل  ػػػػػػػػِحيحا ُكْنػػػػػػػػُت كا  كا
 

ػػػػػػػػػاُف فاشػػػػػػػػػمَّتِ   ػػػػػػػػػا الزَّما ػػػػػػػػػ  ِفِييا ما ِرْجػػػػػػػػػٍل را كا
(4) 

ر بُ جْ كمف ذلؾ قكؿ إسماعيل بف أبي الجيـ، كقد قاؿ لو ىشاـ بف عبد الممؾ: كما يا    
ـ ذكر لكل ألف دينار. ثُ  دينار كألفُ  دينار كألفُ  ؾ؟ قاؿ لو إسماعيل: ألفُ ش ي ةرَّ ؾ كيا كسرا 

ماعدا ىذيف المكةعيف فالتثنية أك الجمع، كال يجكز العطف إال في ةركرة" ك  .كجيا  ي رفو فيو
 . "انتي

                                                 

 ي( كأب10/222لسي، البحر المحيط )جحياف األند ي( كأب1/64ف مالؾ، شرح التسييل )جالبيت ببل نسبة في اب (1)
( كابف عادؿ الحنبمي، المباب 1/321قكاعد )ج( كناظر الجيش، تمييد ال1/250حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

 (.7/473( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج19/230)ج
 .]35-34: القيامة[ (2)
 ( ك دره : 12/616ىذا عجز بيت لرؤبة بف العجاج في ابف منظكر، لساف العرب )ج(3)

ْؿ ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدعاما     كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا
 

 ... ... ... ...     
كلـ أقف عميو في ديكانو. (1/264)ج التذييل كالتكميل حياف األندلسي، يأبنسبة فيكببل  

( كأبي 1/432)ج الكتابسيبكيو، ك  (207)صالجمل كال راىيدؼ، ( 99ص 3/18)ؽديكانو البيت لكثير عزة في(4) 
لسييمي، نتاسج ال كر ( كا2/324( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج2/108عمي القالي، أمالي القالي )ج

( 2/123الحماسة الب رية )جالحسف الب رؼ،  يكأب( 2/944( كالجراكؼ، الحماسة الميرلية )ج244)ص
( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني 4/1686( كالعيني، المقا د النحكية )ج340كال  دؼ، ت حيح الت حيف )ص

(. 1/337سي، زىر األكـ )ج( كاليك 5/211( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/814)ج
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   التوضيح والتحميل:  

 لقد زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ مكاةع العطف في مكةع الجمع.  

في المكةع  ما ذكره أبك حياف (3)ناظر الجيش، ك (2)كالسمسيمي ،(1)ابف عقيلكاتبع   
 األكؿ فقط.

 أبا حياف فيما ذىب إليو في النكع الثاني. (4)كقد كافق الجكجرؼ   
 

 التثنية بالعطف العدوؿ عف  أسباب -98
كأما االستيناء بو ب  ل مقدر فكقكؿ الحجاج، كقد نعي لو في يـك " : (5)قاؿ ابف مالؾ  

 ."كـمد في يػمد كمحػمد ابنو: سبحاف هللا، محػكاحد محمد  أخكه كمح

كأما تمثيل الم نف ال  ل المقدر بقكؿ الحجاج كقكؿ ال رزدؽ : " (6)يقكؿ أبك حيافك   
نما ذلؾ ألن فات شرط مف شركط التثنية، كىك  وفميس العدكؿ عف التثنية ألجل ال  ل المقدر، كاا

أف يككف المثن  نكرة، ألف االسـ ال يثن  حت  يككف نكرة فمما بقي ىذاف االسماف عم  
 أ حابنا كبلـ الحجاج كال رزدؽ. جا رَّ كعم  ىذا خا  .كلـ ينكرا، لـ تجز التثنية ،اعمميتيم

في النحك في باب التثنية:  (المقرب) ؼ في كتابوكِ را مد بف ىشاـ ال يرؼ الما ػكقاؿ أبك عبد هللا مح
  كلـ يم ظكا بو إال في الشعر ةركرة كقكلو: ،كعدلكا عف األ ل إيجازا   ،كأ ميا العطف

 

 

 

 

 
                                                 

 (.1/43المساعد )جابف عقيل،  (1)
 (.1/140ش اء العميل )جالسمسيمي،  (2)
 (.1/332ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.2/794شرح شذكر الذىب )جالجكجرؼ،  (4)
 (.1/69شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.266-1/265أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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...  ...  ...  ...      
 

ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ   ُمحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كا مَّ ِفْقػػػػػػػػػػػػػػػػػداُف مثػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُمحا
(1) 

ف ار في ىذا ثبلثة أقكاؿ: أحدىا ىذا. كالثاني: ما ذىب إليو أكثر أ حابنا أنو امتنع    
مف التثنية ألنو باؽ عم  عمميتو. كالثالث: قكؿ الم نف إنو عدؿ عف التثنية لمعطف لم  ل 

 ."المقدر
 التوضيح والتحميل:  

أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ أسباب العدكؿ عف التثنية بالعطف كالتي أكرد فييا ابف   
 مالؾ سبب كاحد أال كىك العطف ألجل ال  ل المقدر، بينما ىناؾ سبباف آخريف لـ يذكرىما.

 ما ذكره أبك حياف.  (2)المرادؼكاتبع   

 راؾ.فيما يخص ىذا االستد (3)ككافق أبك حياف ما ذكره ابف ع  كر  

 سبب تسمية جمع التكسير بيذا االسـ -99
 ".كىك التكسير" : (4)قاؿ ابف مالؾ  

يعني أف ىذا الجمع الذؼ ذكره بيذه القيكد  (كىك التكسير)كقكلو: : " (5)يقكؿ أبك حيافك   
فادتو مما يدؿ عميو الم رد يُ  سم  جمع تكسير. شبو تييير الم رد عف بنيتو إل  بنية أخرػ كاا

كعاد  ،هؤ بلثة فأكثر أك ما أ مو ذلؾ بكسر اإلناء الذؼ تيير شكمو، كت ككت أجزاداللة كاحدة ث
نما اشتقاؽ التكسير في  قاؿ ابف الطراكة.. إل  ىيسة أخرػ، كذلؾ بخبلؼ جمع السبلمة. : كاا

 ."الجمع مف قكليـ: بيت كسير، أؼ: كاسع
                                                 

( كالزمخشرؼ، 205( كالمداسني، التعازؼ )ص2/80المبرد، الكامل )جك  (146ديكانو )ص ىذا عجز بيت لم رزدؽ في (1) 
 ي( كأب1/69ف مالؾ، شرح التسييل )ج( كاب4/263( كابف حمدكف، التذكرة الحمدكنية )ج5/141رليع األبرار )ج

( كناظر الجيش، تمييد 465ن ارؼ، ميني المبيب )ص( كابف ىشاـ األ1/226حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
( كالسيكطي، 3/188( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج2/159( كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج1/333القكاعد )ج

 ( ك دره :2/775شرح شكاىد الميني )ج
   إّف الرِزيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الا رِزيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ِمثُميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 ... ... ... ... 
  

 (.111)ص ييل )القسـ النحكؼ(شرح التسالمرادؼ،  (2)
 (.70ابف ع  كر، شرح جمل الزجاجي )ص (3)
 (.1/69)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (4)
 (.272-1/271)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (5)
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 التوضيح والتحميل:  

 .مع التكسير بيذا االسـسبب تسمية جاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   

  .ما ذكره أبك حياف (2)، كابف عقيل(1)المرادؼكاتبع   

 ".ل ع الكاحد تيير عف حالو ألفَّ سميَّ بذلؾ " جمع التكسيرأفَّ  (3)بينما يرػ الخكارزمي  

، كابف القيـ (6)، كابف ال اسغ(5)، كأبي البقاء العكبرؼ (4)ككافق النحاة أمثاؿ ابف األثير  
 ما ذكره أبك حياف كتبلميذه في ىذه المسألة.  (8)، كالك كؼ (7)الجكزؼ 

  

 مذاىب النحاة في  سنيف( -100
إنو جمع تكسير جرػ في اإلعراب مجرػ جمع ف كنحكه سنيف" : (9)قاؿ ابف مالؾ  

 ".الت حيح

ش أف ذكذكر األستاذ أبك جع ر ابف األستاذ أبي الحسف بف البا: " (10)يقكؿ أبك حيافك   
يف، كىذا شيء قد كثر في األسماء سِ يف كرِ مِ يف كقِ بِ نة بالكاك كالنكف كثِ نيف جمع سا سِ  مذىب س أفَّ 

و ما الجمع لو مزية كبابُ  األف ىذ ؛جمع بالكاك كالنكف المحذكفة البلـ المؤنثة بالياء، أعني أف تُ 
 مف الـ ال عل المحذكفة. عل في ىذا الباب عكةا  يعقل، فجُ 

نة، كال اسـ جمع، كليس بجمع سبلمة لتيير ل ع سا نيف سِ  أفَّ كذىب بعض أ حابنا إل    
جمعاف بالكاك ترػ أنيما ال يُ ال  ة، أنة كشا جمع تكسير لككنو غير مطرد في نظاسره نحك ىا 

ف كاف لو كاحد مف ل ظو -فيك ،كالنكف  ب في مذىبنا، أال ترػ أنو اسـ جمع كْ جمع كرا  اسـُ  -كاا
ف كاف كاحده راكِ   ل.عْ ل عم  فا اعِ   جمع فا لككنو لـ يطرد أعن با  كاا

                                                 

 (.112شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (1)
 (.1/44المساعد )جابف عقيل،  (2)
 (.78لعمـك )صم اتيح االخكارزمي،  (3)
 (.2/106البديع )جابف األثير،  (4)
 (.2/178ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (5)
 (.1/205ابف ال اسغ، الممحة في شرح الممحة )ج (6)
 (.2/893إرشاد السالؾ )جابف القيـ الجكزية،  (7)
 (.332الكميات )جالك كؼ،  (8)
 (.1/69شرح التسييل )جابف مالؾ،  (9)
(.1/276)ج التذييل كالتكميلندلسي، أبك حياف األ(10)
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كبابو مما شاع فيو ىذا الجمع مما لـ يكسر أنو جمع سبلمة  نينا  سِ  كالذؼ أذىب إليو أفَّ   
ف كاف قد فاتو بعض شركط ما ينقاس فيو جمع السبلمة في المذكر، كال يدؿ فكات شرط منيا  كاا

ألنو فات شرط مف  نةعم  أنيا ليست بجمع ت حيح كلذلؾ ال ينقاس ىذا الجمع فيما أشبو سا 
 ."شركط قياسو

 التوضيح والتحميل:  

بأنيا  زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ مذاىب النحاة في )ِسنيف( التي ذىب فييا ابف مالؾ  
. بينما لـ يتطرؽ لذكر مذاىب النحاة جمع تكسير جرػ في اإلعراب مجرػ جمع الت حيح

 األخرػ في ىذه المسألة.

 .أبك حياف كذىب إليو ما ذكره ،(2)الجيشناظر ك ، (1)المرادؼ كاتبع  

 في ىذه المسألة. (3)أبك البركات األنبارؼ  ككافق أبك حياف ما ذىب إليو  
 

 الخالؼ في المثنى أىو مبني أـ معرب؟ -101

في الثبلثة، كال  كليس اإلعراب انقبلب األلف كالكاك ياء، كال مقدرا  " : (4)قاؿ ابف مالؾ  
 ".متمكىافي  بيا عميو مقدرا   مدلكال  

اختمف الناس في المثن : فذىب الزجاج فيما نقل عنو إل  أنو : " (5)يقكؿ أبك حيافك   
الزجاج في ذلؾ أنو عنده تةمف معن  الحرؼ،  ةبيكذىب الجميكر إل  أنو معرب. كشُ مبني. 

سة ني خمكما بُ  يا نِ ، فمما تةمف االسـ معن  الحرؼ بُ كزيد   فإذا قمت قاـ الزيداف فأ مو قاـ زيد  
 ."عشرةك إذ أ مو خمسة  الحرؼ، عشر لتةمنو معن 

 التوضيح والتحميل:  

 بلؼ النحاة في المثن  أىك مبني أـ معرب؟.خزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر   

                                                 

 (.112المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.341-1/340تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.67أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (3)
 (.1/73شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
(.288-1/287)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي، (5)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي  
 

 خالؼ النحاة في النوف أىي عوض أـ ال؟ -102
مف حركة الكاحد كال مف تنكينو كال منيما، كال مف   النكف عكةا  كال" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

كف لرفع تكىـ اإلةافة أك لزاعمي ذلؾ، بل األحرؼ الثبلثة إعراب، كالن خبلفا   تنكينيف ف اعدا  
 ".اإلفراد

مف الحركة  كذىب أبك ال تح إل  أف النكف قد تككف عكةا  : " (3)كيقكؿ أبك حياف  
مف  د، كذلؾ فيما فيو حركة كتنكيف حالة اإلفراد، كقد تككف عكةا  كالتنكيف الذؼ في الم ر 

، كال كقاضٍ  نحك ع ا  ط مراف، كمف التنكيف فقحْ الحركة فقط إذا كاف تثنية ما ال ين رؼ نحك أا 
قاؿ بعض أ حابنا: كىذا كمو  .كالمذافِ  كىذافِ  يافِ ما بْ م  كحُ بْ مف كاحد منيما نحك حُ  عكةا  
 تخميط.

 (زيدا  )ل  أف النكف فارقة بيف رفع االثنيف كن ب الكاحد؛ ألنؾ لك قمت: كذىب ال راء إ  
لتبس بالكاحد المن كب إذا كق ت عمو، ثـ حمل ساسر التثنية كالجمع عم  ذلؾ، كحذفت ال

لئلةافة لشبييا بالتنكيف، كلـ تحذؼ مع األلف كالبلـ ألف اإلةافة أقكػ في إيجاب الحذؼ 
 كما تقدـ.

 عتد بو، كأيةا  العارض أف ال يُ  ليو فاسد ألف الكقف عارض، كبابُ كىذا الذؼ ذىب إ  
كغ، كأما الجمع فباب آخر. كلـ يذكر الم نف مذىب ال راء سُ حمل التثنية عم  التثنية قد يا  فإفَّ 
 ىذا.

 كىذا الخبلؼ في النكف أىي عكض أك كالعكض ىك عم  أنيا ليست ن س التنكيف.  

ىذه النكف ىي التنكيف ن سو ألف األ ل بعد لحكؽ كمف النحكييف مف ذىب إل  أف   
لبلعتبلؿ، كلـ يمتنع التنكيف،  العبلمة لمتثنية أف تنتقل إليو الحركة كالتنكيف، فامتنعت الحركة

. كال يرد عم  ىذا المذىب بثبكتو في نحك أحمراف، كلكنو لـز تحريكو ألجل الساكنيف، فثبت نكنا  
ي زاؿ شبو ال عل، فرجع إليو التنكيف الذؼ كاف منع ألجل نِّ ما ثُ كالتنكيف في م رده م قكد؛ ألنو ل

                                                 

(.1/75السيكطي، ىمع اليكامع )ج(1)

 (.1/73شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
(.299-1/298)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي، (3)
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الشبو، كال بقكليـ ىذاف كالمذاف؛ ألنو يمكف ادعاء إعرابيما ألف عمة بناسيما شبييما بالحركؼ، 
 ، كلما أعرلا نَّ ثا كالتثنية تزيل ذلؾ الشبو، فرجعا إل  األ ل، كىك اإلعراب؛ ألف الحركؼ ال تُ 

 حالة البناء. لذؼ كاف ممنكعا  دخميما التنكيف ا

كككف ىذه النكف ىي التنكيف ن سو نقمو ابف ىشاـ عف ال راء، قاؿ: كلـ يحذفكا ما قبمو   
إال في  ذؼ ساكنا  حذؼ حيث حُ ـ التثنية كالجمع، فكسركه كفتحكه، كقكؼ بالحركة فمـ يُ ما لذىاب عا 

 ."لِ   ْ اإلةافة ألنو يا 
 التوضيح والتحميل:  

في النكف أىي عكض أـ ف عم  ابف مالؾ ذكر ثبلثة مذاىب أخرػ لمنحاة زاد أبك حيا  
 ؟، كالتي اكت   فييا ابف مالؾ بذكر خمسة مذاىب تتمخص بما يمي:ال

 ذىب الزجاج أنيا عكض عف حركة. -1

 كذىب ابف كيساف أنيا عكض مف تنكيف الكاحد لحذفيا في اإلةافة. -2

أبي مكس  أنيا عكض مف الحركة كالتنكيف معا ؛ كذىب ابف كالد كأبي عمي كابف طاىر ك  -3
 لكجكد حكـ الحركة مع األلف كالبلـ، كحكـ التنكيف في اإلةافة.

كذىب ثعمب أنيا عكض مف تنكينيف في التثنية، كمف ثبلثة ف اعدا  في الجمع فثبتت مع  -4
 األلف كالبلـ.

 ذىب ابف مالؾ إل  أفَّ النكف رافعة لتكىـ إةافة أك إفراد.  -5

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼ كاتبع  

 ما قالو أبك حياف مف مذاىب في ىذه المسألة. (3)كأيد ابف ال خار  

 

 مذاىب النحاة في األلف والتاة -103
ف كاف الت حيح لمؤنث أك محمكؿ عميو فالمزيد ألف كتاء" : (4)قاؿ ابف مالؾ  ."كاا

                                                 

 (.116-115شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (1)
 (.351-1/349تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.98-94شرح الجمل )صابف ال خار،  (3)
 (.1/76ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
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 ي األلف كالتاء ثبلثة مذاىب:كحك  ابف إياز ف: " (1)المرادؼيقكؿ ك 

 األكؿ: أف كبل الحرفيف يدؿ عم  الجمع كالتأنيث.

الثاني: أف التاء تدؿ عمييما كاأللف إنما جيء بيا فرقا  بيف الكاحػد كالجمػع، كاختػاره ابػف 
 الدىاف. 

 ."الثالث: أف األلف لمجمع كالتاء لمتأنيث

 التوضيح والتحميل:

 ما أكرده ابف إياز حكؿ مذاىب النحاة في األلف كالتاء.زاد المرادؼ عم  ابف مالؾ ذكر  

قػػد رجػػح  (3)فػػي المػػذاىب الثبلثػػة إال أفَّ ابػػف يعػػيش (2)ككافػػق المػػرادؼ مػػا ذكػػره ابػػف يعػػيش 
كالػػػذؼ عميػػػو األكثػػػر أف األلػػػف كالتػػػاء لمجمػػػع المػػػذىب األكؿ بػػػذكره الػػػدليل عمػػػ  ذلػػػؾ، فيقػػػكؿ: "

ؾ أمراف: أحػدىما: إسػقاط التػاء األكلػ  التػي كانػت كالتأنيث مف غير ت  يل. كالذؼ يدؿ عم  ذل
فمكال داللة الثانية عم  التأنيث كػداللتيا عمػ  الجمػع؛ لػـ تسػقط  ،(مسممات)في الكاحد في قكلؾ: 

التػػاء األكلػػ ، لػػسبل يجمػػع فػػي كممػػة كاحػػدة بػػيف عبلمتػػي تأنيػػث. كاألمػػر الثػػاني: أنػػؾ لػػك أسػػقطت 
 ."يـ مف مجمكعيما مف الجمع كالتأنيثأحدىما، لـ ي يـ مف الحرؼ الثاني ما ي 

 

 الخالؼ في جمع وتثنية ما ختـ بػ َوْيو( -104
  ".أك مزج" : (4)قاؿ ابف مالؾ 

فبل يجكز: جاء  ،ويْ كا با يْ ب كسِ رِ ؼ كا دِ عْ مثالو ما  (أك مزج)كقكلو: : " (5)كيقكؿ أبك حياف
ْيوػ)بػ ـا تِ ما خُ  نحكييف مف أجاز جمعكمف ال .كف يُ يْ كا با يْ سِ كال: جاء  كفا لُ رِ كا ؼ دِ عْ ما  كاختم كا: فمنيـ  (كا

ْيو(. كمنيـ مف يحذؼ كفا يُ يْ كا با يْ سِ مف ألحق العبلمة االسـ بكمالو فيقكلكف: جاءني  فيقكؿ:  )كا
ْيو(بػ. كالخبلؼ في تثنية ما ختـ فا يْ بِ يْ سِ ب، كمررت فا يْ بِ يْ ، كرأيت سِ كفا بُ يْ جاءني سِ  كالخبلؼ في  ػ)كا

                                                 

 (.116شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص المرادؼ، (1)
 (.3/218ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (2)
 .219-218المرجع السابق، ص (3)
 (.1/76شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.307-1/306أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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لمشبو الذؼ بينيا كليف األسماء المحكية مف جية التركيب،  جمعو. كال حيح أف ذلؾ ال يجكز
 ."كألنو لـ يرد بذلؾ سماع

كفي ال حاح ذكر المبرد في تثنية عمركيو كجمعو العمركيياف : " (1)المرادؼكيقكؿ 
كالعمركييكف، كذكر غيره أفَّ مف قاؿ: ىذا عمركيو، كرأيت عمركيو ثناه كجمعو كلـ يشترطو 

 المبرد". 

 والتحميل:التوضيح 

ْيو(جمع كتثنية ما خُ في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحاة   .تـ بػ)كا

بينما زاد المرادؼ  ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)كالسمسيمي ،(2)المرادؼ كاتبع
ْيو(قكؿ المبرد كغيره ما قيل في تثنية كجمع ما ُختـ   .معا   بػ)كا

حياف تماما  إال أنو خال و في رأيو مف خبلؿ اختياره مذىب ما ذكره أبك  (5)ذكر السيكطي
ْيو(الككفييف في جكاز تثنية كجمع ما ُختـ بػ كجكز الككفيكف تثنية نحك ذاكرا  مذىبيـ، فيقكؿ: " )كا

بعمبؾ كجمعو كاختاره ابف ىشاـ الخةراكؼ كأبك الحسيف بف أبي الرليع كبعةيـ تثنية ما ختـ 
 . "ب كيو كجمعو كىك اختيارؼ 

أيةا  عم  أبي حياف رأيا  آخر لخطاب فيما يخص تثنية ما ُختـ  (6)كيزيد السيكطي
ْيو( مف أعرب إعراب المتةاي يف قمت عم  ...فإف ثنيت قاؿ خطاب في الترشيح، فيقكؿ: "بػ)كا
 ".مكت كحةرؼ مكت حةرا

 

 الخالؼ في جمع العمـ المعدوؿ نحو  ُعَمر( -105
 ".ا  عمم" : (7)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (. 117رح التسييل )القسـ النحكؼ( )صشالمرادؼ،  (1)
 .117المرجع السابق، ص (2)
 (.1/146ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 (.1/355تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.1/156السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 .156المرجع السابق، ص (6)
 (.1/76ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
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ت  ال يجكز جمعو بالكاك بلـ كفا ل كغُ جُ فمثل را  (كقكلو: عمما  "):  (1)أبك حياف كيقكؿ
ف كاف قد اجتمعت فيو الشركط غير العممية.  كالنكف، كاا

ر، كمف تثنيتو فبل يجمعو جمع سبلمة ما كقد منع المازني مف جمع العمـ المعدكؿ نحك عُ 
 .رُ ما يـ عُ مُّ كُ  جاؿ  كرِ  ،ر  ما بلىما عُ كِ  بلفجُ كال جمع تكسير، كقاؿ: أقكؿ جاءني را 

كف، كقالت رُ ما راف كعُ ما مف تثنيتو كال جمعو، بل يجكز أف تقكؿ عُ  عمن كال أعمـ أحدا  
 كقاؿ الشاعر: (يفرا ما ة العُ نَّ نا سُ بِ  اك نُّ سُ ) العرب

...  ...  ...  ...          
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكالعُ   ػػػػػػػػػػػػػػػكال عُ  رٍ ْكػػػػػػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػػػػػػك با  رافِ ما  (2)رُ ما
ذا كاف قد يُ    .كالمعن  أكل  كأحرػ  ؤلف يثن  مع ات اؽ الم ع التيميب فا ثني عم  سبيل كاا

 ر فما كجو قكؿ العرب في الحكايةبَّ كا في االسـ المُ  فإف قمت: إذا كانت العممية شرطا  
 ؟ـٍ ما عا كليس بِ  ،بالكاك كالنكف  (كف يُّ أا )

بل جمعو بالكاك كالنكف عكض مف  ،كليس بجمع سبلمة ،كف رُّ فالجكاب: أنو مف باب حا 
 ."كف يُّ أا ىكذا أجابكا في جمع  ،المتكىـ باإلدغاـ النقص

 التوضيح والتحميل:

أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحاة في جمع كتثنية العمـ المعدكؿ نحك 
 .)ُعمار(

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كناظر الجيش(3)المرادؼ كاتبع

 ألة.ما ذىب إليو أبك حياف مف استدراؾ في ىذه المس (5)يد السيكطيكأ

 
                                                 

(.309-1/308كالتكميل )جتذييل الأبوحٍاناألندلسً،(1)

( كالسمعاني، ت سير 1/119ىذا عجز بيت لجرير، كلـ أقف عميو في ديكانو. كالبيت لجرير في المبرد، الكامل )ج (2) 
( 1/228)ج كالتكميل التذييل( كببل نسبة في أبي حياف األندلسي، 16/91( كالقرطبي، الجامع )ج5/103القرآف )ج
 ك دره : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػافا يارْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػا كا ِ ِفْعماُيػػػػػػػػػػػػػػػػـُ ما ُسػػػػػػػػػػػػػػػػكُؿ  َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػ  را  ةا
 

 ... ... ... ...     
 

 (.117شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (3)
 (.1/357ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/158السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 سبب عدـ جمع الُمَكبَّر -106
 "."ُم يرا   : (1)قاؿ ابف مالؾ

ألف التكسير يؤدؼ إل  حذؼ  ؛لتعذر تكسيره -رهبَّ كا كلـ يجمع مُ : " (2)كيقكؿ أبك حياف
 ."ياء الت يير، فيذىب المعن  الذؼ جيء بيا ألجمو، فمما تعذر التكسير لـ يبق إال التسميـ

 التوضيح والتحميل:

بَّر  ابف مالؾ زاد أبك حياف عم  .سبب عدـ جمع الُمكا

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كناظر الجيش(3)المرادؼ كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)السيكطي ككافق
 

 مف شروط الجمع بالواو والنوف  -107
 ".أك   ة تقبل تاء التأنيث" : (6)قاؿ ابف مالؾ

التأنيث، كيجكز جمع مذكرىا بالكاك  كأغ ل   ة ال تقبل تاء: " (7)كيقكؿ أبك حياف
كأفعل  يّ ِ  خْ معناه بالمذكر، نحك ما  كالنكف ببل خبلؼ، كذلؾ ما كاف مف األك اؼ مخت ا  

فإنو يجكز جمعو بالكاك كالنكف، فتقكؿ  ،إل  نكرة باأللف كالبلـ أك مةافا   الت ةيل إذا كاف معرفا  
في  ؿال يقبل التاء بل تقك  والتاء، ككذلؾ مؤنث ال تقبل ةكىك    ،ك بني فبلفمُ ةا فْ كف كأا مُ ةا األفْ 

، فيككف تأنيثو باأللف ال بالتاء، فيذه   ة ال تقبل التاء بم ظيا كال بم ع مؤنثيا،  ما ْة ل ُ امؤنثو 
 ."كالنكف  كىي تجمع بالكاك

 التوضيح والتحميل:

 ه.لـ يتطرؽ ابف مالؾ لذكر  الجمع بالكاك كالنكف ط مف شركط جكاز شر ذكر أبك حياف  

                                                 

 (.1/76ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
(.1/309ج) التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي، (2)

 (.117المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/358تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.1/169السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/76ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
(.1/310، التذييل كالتكميل )جأبوحٍاناألندلسً(7)
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 ما ذكره أبك حياف. (3)كناظر الجيش ، (2)كالسمسيمي ،(1)المرادؼ كاتبع

رأؼ أبك حياف فيما ذىب إليو؛ كلكنو خال و في ىذه المسألة، فيقكؿ:  (4)كذكر السيكطي
مف الثبلثة كرجل كفت  كغبلـ كال   ة ال تقبل تاء التأنيث  فبل يجمع ىذا الجمع ما ليس كاحدا  "

ك بكر كجريح كقتيل كال   ة تقبميا ال لمعن  التأنيث كممكؿ كممكلة كأحمر كسكراف كعانس 
 ".يثكفركؽ كفركقة فإف التاء في نحك ذلؾ لممبالية ال لمتأن

 

 عدـ جمع بعض الصفات التي قبمت تاة التلنيث بالواو والنوف  -108
 ".باطراد أك   ة تقبل تاء التأنيث" : (5)قاؿ ابف مالؾ

(   ة تقبل تاء التأنيث أك)بعض النسخ بعد قكلو: كثبت في : " (6)كيقكؿ أبك حياف
كىك قيد حسف محتاج إليو ألنو قد كجد   ة قبمت تاء التأنيث لق د معناه كلكنو  (باطراد)قكلو: 

كينة لممؤنث، كمع ذلؾ فالقياس سْ قالكا مِ  كيف فإنيـسْ ال يطرد، فبل تجمع بالكاك كالنكف، كذلؾ مِ 
ف كانك كِ سْ أف ال يقاؿ مِ  كينة ال ينقاس ألنو عم  كزف سْ ا قد قالكه؛ ألف دخكؿ التاء في مِ ينكف، كاا

شاذ، شبيكا كينة سْ مِ فإنو ال تدخمو تاء التأنيث، فدخكليا في يل عِ  ْ مِ يل، كما كاف عم  كزف عِ  ْ مِ 
كف، نُ يكِ سْ ينات قالكا مِ كِ سْ ينة كمِ كِ سْ ب قير، فأدخمكا التاء لممؤنث كما قالكا فقيرة، كلما قالكا مِ  ينا  كِ سْ مِ 

 يف عم  األ ل في ىذه البنية.كِ سْ كقكليـ امرأة مِ 

ذار يْ س كمِ عا دْ جمع ىذا الجمع مف ال  ات ما كاف عم  كزف مِ كذكر بعةيـ أنو ال يُ 
 ."يح. كالعمة في ذلؾ عدـ قبكؿ التاء لق د التأنيثرِ كر كجا  ُ كاد كغا ير كجا ِة حْ كمِ 

 التوضيح والتحميل:

ذكرىا ابف مالؾ في التي ( كممة )باطراد بشرحوالمسألة  استدرؾ أبك حياف في ىذه
 .بعض نسخ متف كتابو )التسييل(، كلكف لـ يتطرؽ إل  ذكرىا كشرحيا في المتف كشرحو

                                                 

 (.118)ص المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (1)
 (.1/146ش اء العميل )جالسمسيمي،  (2)
 (.361-1/359ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/167السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/76شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.311-1/310أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)المرادؼ كاتبع

، كأبي سعيد (3)، كابف السراج(2)كقد كافق أبك حياف رأؼ النحاة، كىـ: سيبكيو 
 في استدراكو عم  ابف مالؾ. (6)كرةي الديف االستراباذؼ، (5)، كابف األثير(4)السيرافي

 

 عمة جمع  إوزة(  -109
كزكف " : (7)قاؿ ابف مالؾ كزة كاا  ".كاا

مخص ة ىذا الجمع، كمُ رَّ ة كحا زَّ كقد طكؿ النحاة في تعميل جمع إكا : " (8)كيقكؿ أبك حياف
قة، كالذؼ حذؼ مف شيء نقص حقي مكا عميو أف العرب لـ يجمعكا ىذا الجمع إال عكةا  كَّ ما حا 

حا زَّ كإكا  بالتاء، أك نقص تكىما   المو أك فاؤه، أك ما كاف يجب لو مف ككنو كاف يككف مؤنثا   ة، رَّ ة كاا
، كال طاسبل   لُ  ِّ حا التعميل في مثل ىذه األشياء ال يُ  فباإلدغاـ الذؼ فيو كأنيما قد نق ا. كطمبُ 

نما تمؾ خيا جُ ما ثْ ف مف ذلؾ عم  ما يا كقِ يُ  الت كسكاسية كةياع كقت في غير بو ال در، كاا
 ."حا ل

 التوضيح والتحميل:

 استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ عمة جمع النحاة )إكزة( بالكاك كالنكف. 

 ما ذكره أبك حياف. (9)ناظر الجيش كاتبع

 

 

                                                 

 (.118المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.3/640الكتاب )جسيبكيو،  (2)
 (.3/23ابف السراج، األ كؿ )ج (3)
 (.4/386شرح كتاب سيبكيو )جأبك سعيد السيرافي،  (4)
 (.2/152البديع )جابف األثير،  (5)
 (.180-2/179رةي الديف االستراباذؼ، شرح شافية ابف الحاجب )ج (6)
 (.1/84ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.1/328ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا (8)
 (.1/267تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (9)
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، كابف (1)ككافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ سيبكيو 
 .(4)، كأبي سعيد السيرافي(3)ل ارسي، كأبي عمي ا(2)السراج

 

 ما يجمع بالواو والنوف نحو:  فاؾق وثديق وعزىاة( -110
كزة" : (5)قاؿ ابف مالؾ  ".كنحك: رقة، كأةاة، كاا

يجمع بالكاك كالنكف، ( فاؾ) ب عف ثعمب أفَّ كعا كحك   احب المُ : " (6)كيقكؿ أبك حياف
ىذا الجمع عكض عما ذىب منو مف الـ الكممة، ف أ. كىذا في غاية اليرابة، ككفا يْ كفِ  فا كْ فيقاؿ: فُ 

 كأما العيف فإنيا ذىبت ألجل كاك الجمع كياسو.

 ، قاؿ الشاعر:يفا دِ كثِ  كفا دُ ؼ: ثِ دْ كمف غريب ىذا الجمع قكليـ في ثا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِّباتٍ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء ُمسا  فأاْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحات النِّ
 

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ياْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدْدف الثُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدينا  لُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الكا
(7)   

قاؿ:  (العيف)كف بةـ الياء، ذكره في ىُ زْ ىاة: عِ زْ يـ في عِ لُ . كقك يّ نِ بالقُ  ؼّ دِ شبو الثُّ  
اء. نسب القر . كقاؿ غيره: ىك الذؼ ال ي(ىاة: الذؼ ال يطرب لمسماعزْ . المسيـ، كالعِ (ىاةزْ كالعِ )

نما ىك عِ ىُ زْ كقيل: ال ي ح ةـ الياء في عِ  ب تح الياء مف جمع  فا كْ ىا زْ كف في الجمع، كاا
 ."المق كر
 يل:التوضيح والتحم 

)فاؾ،  زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ في ذكر النحاة كممات تجمع بالكاك كالنكف نحك: 
 (.كثدؼ، كعزىاة

 

                                                 

 (.600-3/599سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.2/447ابف السراج، األ كؿ )ج (2)
 (.142شرح األبيات المشكمة اإلعراب )صأبك عمي ال ارسي،  (3)
 (.4/330أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (4)
 (.1/83بف مالؾ، شرح التسييل )جا (5)
 (.1/329أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
حياف األندلسي،  ي( كأب1/155كابف سيده، المخ ص )ج (3/1335البيت ببل نسبة في ابف دريد، جميرة المية )ج (7) 

 (.1/329التذييل كالتكميل )ج
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في جمع )ثدؼ( عم   (2)كابف منظكر (1)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو كل مف ابف سيدة 
 )ثديف(.

 

 كيفية التثنية وجمعي التصحيح الباب الخامس  :
 

 يورةتثنية المقصور عمى المغة المش -111
 ".االسـ الذؼ حرؼ إعرابو ألف الزمة" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ليس ذلؾ عم  اإلطبلؽ، بل لية لبعض العرب  (الزمة)كقكلو: : " (4)يقكؿ أبك حيافك  
، يَّ  ا عا ، كرأيت يَّ  ا قمبيا ياء إذا أةيف االسـ المق كر إل  ياء المتكمـ، فتقكؿ: ىذه عا 

  ىذه الحالة التي لممق كر مع ياء المتكمـ ألنيا ، لكف الم نف لـ ينظر إليَّ  ا عا بكمررت 
 ."ليست المية المشيكرة لمعرب

 التوضيح والتحميل: 

 لية مشيكرة تخص تثنية االسـ المق كر.زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ  

  ما ذىب إليو أبك حياف.  (6)كالسمسيمي  (5)كاتبع ابف عقيل

 ه المسألة.إل  ما قالو أبك حياف في ىذ (7)كذىب الشاطبي 

 

 سبب تسمية المقصور -112

 ".مق كر" : (8)قاؿ ابف مالؾ
                                                 

 (.1/155المخ ص )جابف سيده،  (1)
 (.14/109ساف العرب )جلابف منظكر،  (2)
 (.1/89شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.2/13التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.1/57المساعد )جابف عقيل،  (5)
 (.1/151ش اء العميل )جالسمسيمي،  (6)
 (.4/196المقا د الشافية )جالعيني،  (7)
 (.1/89شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
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 كُسِميَّ مق كرا ؛ ألنو قد ق ر عف اإلعراب، كقيل: ألنو لـ يمد".: " (1)المرادؼيقكؿ ك  
 التوضيح والتحميل:

 أةاؼ المرادؼ عم  ابف مالؾ ذكر سبب تسمية االسـ المق كر بيذا االسـ.

، ثبلثة (3)تماما ، كلكف زاد أبك البقاء العكبرؼ  (2)العكبرؼ  ككافق المرادؼ ما قالو أبك البقاء
( أرلعة أكجو كفي معن  تسميتو )مق كرا  ، فيقكؿ: "سبب تسمية االسـ المق كرأكجو أخرػ عم 

لبلسـ  أحدىا أف اإلعراب ق ر فيو فيككف تقديره المق كر فيو اإلعراب ثـ حذؼ كجعل اسما  
األلف الم ردة أق ر مف  كتيا إذا كقعت بعدىا ىمزة كالثالث أف  كت ...الذؼ ىذه   تو

 ".كالرابع أنو نقيض الممدكد ،عف  كت األلف التي بعدىا ىمزة فكاف  كتيا محبكسا  

 

 سبب تسمية االسـ المنقوص بالعرفي -113
 ".كالمنقكص العرفي االسـ الذؼ حرؼ إعرابو ياء الزمة تمي كسرة" : (4)قاؿ ابف مالؾ

نما قاؿ: ":  (5)كيقكؿ أبك حياف  عميو ألف ما حذؼ منو حرؼ ينطمق  (العرفي)كاا
مو، كلذلؾ قسـ أبك مكس  المنقكص إل  منقكص بقياس منقكص، كالسيما الذؼ حذفت ال

 ."كما أشبييا ما  كدا  دا  كيا  خا  كأا  با  كمنقكص بيير قياس، كجعل مف المنقكص بيير قياس أا 

و مع التنكيف، كقيل لذىاب ةمتو لذىاب ياسا ؛ ك قن: "كُسِميَّ م (6)كيقكؿ المرادؼ
 ".ككسرتو بالتقدير

 التوضيح والتحميل:

بيذا  تسمية االسـ المنقكص سبب أبك حياف كتمميذه المرادؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .بالعرفي االسـ، كأقسامو. ككذلؾ سبب تسميتو

                                                 

 (.123شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص، المرادؼ (1)
 (.1/84المباب في عمل البناء كاإلعراب )ج (2)
 .85-84المرجع السابق، ص (3)
 (.1/89شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.2/13التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
 (.123)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
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سبب تسمية االسـ المنقكص بالعرفي حياف في  كأب إل  ما ذكره (1)كذىب الشاطبي
 كر تقسيماتو.كذ

 في استدراكو. (2)كقد كافق المرادؼ ابف يعيش
 

 قبميا ألف زائدة وجود فعل حخره ىمزة -114
 ".تمي أل ا  زاسدة ال يكجد فعل آخره ىمزة"إذ  : (3)قاؿ ابف مالؾ

إل  آخره، قد كجد ( ال يكجد فعل آخره ىمزة)كىذا الذؼ ذكر أنو : " (4)كيقكؿ أبك حياف 
 الشاعر:ذلؾ في اإلشباع في قكؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُركا ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدّيا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  أسا     فماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أارا معشا
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أارا جػػػػػػػػػػػػػػػػػارا باْيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػتباءُ   كا
(5) 

نما ىك:    مف قكؿ الشاعر: (أبا سا )مف  لا عا تا افْ   . بناءُ با تا ُيسْ كاا

لاػػػػػػػػػػـ أاُقػػػػػػػػػػل كؼَّ كا لاػػػػػػػػػػـ أاْسػػػػػػػػػػباأ الػػػػػػػػػػِزؽَّ الػػػػػػػػػػرا  كا
 

ػػػػػػػػػػػػرَّة  باعػػػػػػػػػػػػدا ِإج ػػػػػػػػػػػػاؿِ   يِمػػػػػػػػػػػػيا ُكػػػػػػػػػػػػرَّؼ كا ِلخا
(6)   

 
 .اءُ با تا ُيسْ ع آخره ىمزة قبميا ألف زاسدة. كىذا في أحد تأكيمي: مةار اُء با تا ُيسْ فا 

                                                 

 (.440-6/439( ؛ )ج7/373ا د الشافية )جالشاطبي، المق (1)
 (.164-1/163ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (2)
 (.1/89ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.2/15أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
يػػػػر ( كابػػػػف قتيبػػػػة، المعػػػػاني الكب8/412( كال راىيػػػػدؼ، العػػػػيف )ج19البيػػػػت لزىيػػػػر بػػػػف أبػػػػي سػػػػمم  فػػػػي ديكانػػػػو )ص (5) 

( 6/201( كاألزىػرؼ، تيػذيب الميػة )ج100كالنحػاس، إعػراب القػرآف )ص 3/35( كالطبرؼ، جامع البيػاف2/1109)ج
( كابػػػف 4/375( كابػػػف سػػيده، المحكػػػـ )ج1/314( كابػػف فػػػارس، مقػػػاييس الميػػة )ج6/2534كالجػػكىرؼ، ال ػػػحاح )ج

( كالزليػػػػػدؼ، تػػػػػاج العػػػػػركس 2/233البحػػػػػر المحػػػػػيط )جحيػػػػػاف األندلسػػػػػي،  يأبػػػػػ( ك 1/38منظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ج
 (.2/15التذييل كالتكميل )ج( كببل نسبة في أبي حياف األندلسي، 1/157)ج

( كالبنػدنيجي، التق يػة 1/326( كابف المثن ، شرح نقػاسض جريػر كال ػرزدؽ )ج138البيت المرغ القيس في ديكانو )ص (6) 
( كاأل ػبياني، إعػراب 144اعتيف )ص( كأبػي ىػبلؿ العسػكرؼ، ال ػن209( كابف طباطبا، عيػار الشػعر )ص39)ص

( 217( كابػػػػف األثيػػػػر، الجػػػػامع الكبيػػػػر )ص2/274( كابػػػػف عطيػػػػة األندلسػػػػي، المحػػػػرر الػػػػكجيز )ج235القػػػػرآف )ص
( كالسميف الحمبي، الدر الم ػكف 4/456( كأبي حياف األندلسي، البحر المحيط )ج4/103كالنكيرؼ، نياية األرب )ج

( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد 2/296( كالقمقشػػػػندؼ،  ػػػػبح األعشػػػػ  )ج8/62ب )ج( كابػػػػف عػػػػادؿ الحنبمػػػػي، المبػػػػا4/565)ج
 (.1/329( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/236النحكية )ج
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كاح. كقيل: معن  مف الباءة، كىك النِّ  لُ عا  ْ تا سْ كالقكؿ اآلخر ذكره األعمـ مف أف كزنو يُ 
، فردكا عميو مالو، ثـ ، ككاف ىذا الرجل قد أتاىـ، كقامرىـ مرارا  دُ كا مف البكاء، كىك القا اُء با تا ُيسْ 

مف   خذت امرأتو. فعم  ىذا ي ح أف يككف بنب، فأُ مِ يردكه، فقامر عم  امرأتو، فيُ  قامرىـ، فمـ
ألف أخذىا في القمار كأنو اشتريت منو امرأتو. كي ح أف  لا عا تا راء، فيككف افْ ء، كىك الشِّ ْب السَّ 

 -دكا كىك القا  -كاء ح. كأما مف جعمو مف البا كا نْ و، كتُ ذ امرأتُ خا ؤْ ح، أؼ: تُ كا نْ تا سْ يككف مف الباء، أؼ: يُ 
 ."فقيل: إنو جاءىـ يستجير بيـ، فقتمكه برجل منيـ

 التوضيح والتحميل:

آخره ىمزة قبميا ألف  مةارع في كجكد فعلأبك حياف عم  ابف مالؾ بذكر استدراؾ
 .زاسدة

 ما ذكره أبك حياف. (1)المرادؼكاتبع 
 

 أو واو؟ منقمبة عف ياةـ ( أىي مجيولة األصل أداالدَّ ى( و َخَسا( و قَ لَ في نحو   لفاأل  -115
ا( كػ مجيكلة األ لأك كانت" : (2)قاؿ ابف مالؾ سا   ال قا مْ بمعن  ما   قا لا ك  بمعن  فرد،)خا

 .يعبأ بو"

مجيكلة األ ل، بل ىي منقمبة عف ياء، قالو   (قا لا )كليست ألف : " (3)كيقكؿ أبك حياف 
ض بمعن  قا ض كالنَّ با كؿ كالقا عُ  ْ معن  ما ب لٍ عا قاء، كىك عم  كزف فا لْ و ياء، كالجمع أا ابف جني، كالمُ 

 و كككنو تافيا  تِ اسا سا خا  ، كالمعن  أنو لِ قا مْ ال بمعن  مُ  يّ قِ مْ بمعن  ما   (قا لا )ػكض، فقُ نْ كض كالما بُ قْ الما 
 .يا  قِ مْ يمقاه كل أحد فبل يأخذه، فيبق  ألجل ذلؾ ما 

نيف، منكَّ  سا  كخا  كا  يجكز: زا ك  ج.كْ كا: زا د، كزا رْ سا: فا ف ي المخ ص: "خا  (ا  سا خا )كأما 
، مجيكلة األ لفيو ليست أ ميمكز" انتي . فعم  ىذا تككف األلف سا كتب باأللف ألنيا مف خا كتُ 

نما ينبيي أف ُتمثل األلف المجيكلة األ ل ، منقك ا   لا مِ عْ كىك الميك، كىذا االسـ استُ  (داالدَّ ػ)ب كاا
ُد كما جاء في الحديث: " ٍد، كاالا الدَّ بالنكف، فقالكا:  متما   ، كاستعمل  حيحا  (4)"ِمنِّيلاْسُت ِمْف دا

                                                 

 (. 123)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/91ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.2/19أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .]785: رقـ الحديث274البخارؼ، األدب الم رد، باب اليناء كالميك، [ (4)
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ىل ىي  ػ در ، فيذه األلف مجيكلة ال يُ ا  دا ، قالكا: دا ، كاستعمل مق كرا  د  دا ، كبالداؿ فقالكا: دا ف  دا دا 
 ."أف تككف منقمبة عف ياء أك كاك دَّ بُ  منقمبة عف ياء أك كاك، إذ األلف في الثبلثي المعرب ال

 التوضيح والتحميل:

دا( ؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ نكع األلف المكجكدة في أةا ا(، ك)الدَّ سا )لاقا (، ك)خا
، كالتي اكت   فييا ابف مالؾ بأنيا مجيكلة ؟منقمبة عف ياء أك كاك أـ  األ ل أىي مجيكلة

ا(األ ل في نحك سا  فقط دكف تعميق أك مناقشة. )لاقا (، ك)خا

فيما  حياف شيخيـ أبي (4)، كناظر الجيش(3)، كالسمسيمي(2)، كابف عقيل(1)كاتبع المرادؼ
 ذكره.

في ىذه  (6)، كالمطرزؼ (5)كنحا أبك حياف إل  ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ الجكىرؼ  
 أيةا . (7)المسألة، كتابعيـ السميف الحمبي

 

 في االسـ المقصور ياة لفمذىب رابع حوؿ تثنية األ  -116
ف يعتبر حالو في اإلمالة فإف أمالتو فيما كاف مف ىذيف النكعيف أ" : (8)قاؿ ابف مالؾ

ف لـ تممو العرب كإل  كأما بمعن  حقا   يا نِّ   ثُ تا   كما ما العرب كبا  بالكاك.  يا نِّ ثُ  بالياء إذا سمي بو، كاا
كمف النحكييف مف ال يعدؿ عف الياء في النكعيف ثبتت اإلمالة أك لـ تثبت، كم يكـ قكؿ سيبكيو 

يقتةي ردىا إل  الكاك إذا كانت  لف المجيكلة أ بل  عاةد ليذا الرأؼ، ألنو أ ل في األ
مكةع العيف، كردىا إل  الياء إذا كانت مكةع البلـ، كعمل ذلؾ بأف انقبلبيا ثانية عف كاك 

 ."أكثر مف انقبلبيا عف ياء، كأمر الثالثة بالعكس

                                                 

 (.124)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/59ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/152السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.1/377ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.3/1109الجكىرؼ، ال حاح )ج (5)
 (.371لمطرزؼ، الميرب )صا (6)
 (.8/157السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (7)
 (.1/91)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (8)
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 كفي اإلف اح: ما لـ يسمع فيو ت خيـ كال إمالة، كال عرؼ لو: " (1)كيقكؿ أبك حياف 
كأكثر في كبلميـ، كال    بالياء ألف الياء أغمب عم  الطرؼنَّ ثا اشتقاؽ، نص أبك الحسف أنو يُ 

 ."أعمـ لو مخال ا في ذلؾ
 التوضيح والتحميل:

 .مذىب رابع حكؿ تثنية األلف في االسـ المق كرعم  ابف مالؾ  أبك حياف زاد

 في ىذه المسألة. (2)كقد كافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك الحسف األخ ش األكسط 

 

 تثنية الممدود سواة بإقرار اليمزة أو قمبيا ياة أو واولغة  -117
كبعض العرب يبقي اليمزة، كبعةيـ يؤثر الياء لخ تيا، ككبلىما " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ."نادر

أما إقرارىا ىمزة فيك شاذ، كحكاه أبك حاتـ كابف األنبارؼ عف : " (4)كيقكؿ أبك حياف 
كىكذا ن كص أكثر النحكييف عم  أف  ، ف رؽ بيف النقميف.ة ل زارةيا ياء فيي لكأما قمبيالعرب. 

كاإلقرار  كحكي عف العرب في زكرياء اإلبداؿ كاكا  في التثنية.  ما آخره ىمزة التأنيث تقمب كاكا  
 ".ىمزة، فتقكؿ: زكرياكاف، كزكرياءاف
 التوضيح والتحميل:

تثنية الممدكد سكاء  العرب تكجبليات ذكرت عف أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .بإقرار اليمزة أك قمبيا ياء أك كاككاف 

 أبي حياف فيما ذكره. اشيخيم (6)، كابف عقيل(5)كاتبع المرادؼ

                                                 

 (.2/22التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.1/228األخ ش األكسط، معاني القرآف )ج (2)
 (.1/93ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.25-2/24كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل  (4)
 (.125)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/60ابف عقيل المساعد )ج (6)
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إليو أبك حياف ىك الشاسع عند النحكييف كالميكييف أمثاؿ الخميل بف أحمد ذىب الذؼ ك  
، (6)، كال يركزآبادؼ(5)، كابف منظكر(4)كتبي، كسممة الع(3)، كالجكىرؼ (2)، كال ارابي(1)ال راىيدؼ
 . (8)، كالزليدؼ(7)كالك كؼ 

 

 عند تثنية الممدود وقوع األلف بيف واو فالخالؼ حوؿ  -118
ىمزة الممدكد المبدلة مف ألف التأنيث، كرلما  ححت أك  كتبدؿ كاكا  " : (9)قاؿ ابف مالؾ

 ."قمبت ياء، كرلما قمبت األ مية كاكا  

كقاؿ أبك سعيد: مما استثقل كقكع األلف بيف كاكيف، فعدلكا بو : " (10)كيقكؿ أبك حياف 
عف القياس، قكليـ في تثنية ألكاء كعشكاء: ألكاءاف كعشكاءاف، كىمزة التأنيث تقمب في التثنية 

 ، فيقاؿ: حمراكاف، ككرىكا ألكاكاف ألجل الكاكيف، فيمزكا.كاكا  

ي الممدكد إذا كاف قبل ف -يعني الككفييف -كقاؿ  احب المخ ص: "كاستحسنكا
 -آءكْ األلف كاك أف يثنكا باليمز كبالكاك، فقالكا في ألكاء كحمكاء: ألكاءاف كألكاكاف، كأجازكا في سا 

 .آكافكْ آءاف كسا كْ سا  -كىي المرأة القبيحة

ذا ثنيت حا   كمشددة، كالكا اءاف ألف قبل اليمزة كاكا  كَّ اء فاالختيار حا كَّ كفي اإلف اح: كاا
كاكاف بالكاك، كاليمز أكثر في كبلـ ؤلف، فكرىكا الجمع بيف ثبلث كاكات. ككذلؾ الالمشددة كاكا

 ."العرب. قالو ابف األنبارؼ 

 

 
                                                 

 (.5/319ال راىيدؼ، العيف )ج (1)
 (.2/270ال ارابي، معجـ ديكاف األدب )ج (2)
 (.2/671الجكىرؼ، ال حاح )ج (3)
 (.3/184ابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج (4)
 (.4/327لساف العرب )جابف منظكر،  (5)
 (.400ال يركزآبادؼ، القامكس المحيط )ص (6)
 (.491الك كؼ، الكميات )ص (7)
 (.11/438الزليدؼ، تاج العركس )ج (8)
 (.1/92ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (9)
 (.2/25أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (10)
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 التوضيح والتحميل:

كقكع األلف بيف كاكيف عند تثنية  في النحاة خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ  زاد
 .الممدكد

 .(2)بي سعيد السيرافيمف رأؼ أ حياف فيما ذكره كأب شيخو (1)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف تماما  في ىذه المسألة.  (3)كأكد خالد األزىرؼ  
 

 ( فوِ تَ قْ مَ نحو  المقصور  ما شذ عف حكـ -119
كأما الككفيكف فيحذفكف األلف الزاسدة، كيةمكف ما قبميا مع الكاك " : (4)قاؿ ابف مالؾ

أجازكا  يف، فإف كاف المق كر أعجميا  الحبمِ كف كمررت بكيكسركنو مع الياء، فيقكلكف: جاء الحبمُ 
 ."فيو الكجييف الحتماؿ الزيادة كعدميا

كذكر بعض أ حابنا أنو شذ عف ىذا الحكـ مف المق كر قكليـ: : " (5)كيقكؿ أبك حياف
 قاؿ:( يفكِ تا قْ ما )

... ... ... ...     
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألُ نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كُ تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما    (6)ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكِ تا قْ ما  ؾا مِّ
ْقتاكِ في  القياسككاف   ب تح الميـ  (لعا  ْ ما )ككزنو  -(ت   قْ ما ) جمعفي، (فا يْ تا قْ ما ) :ؿاأف يق يف()ما

 . ، لكنيـ جاؤكا بو عم  األ ل شذكذا  (   يا مْ ما )كما يجمع  -كالعيف
                                                 

 (.1/381ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.4/142سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج أبك (2)
 (.2/509خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.1/95ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.34-2/33أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
العػػػرب ( كأبػػػي الخطػػػاب القرشػػػي، جميػػػرة أشػػػعار 79ص 32/62ىػػػذا عجػػػز بيػػػت لعمػػػرك بػػػف كمثػػػـك فػػػي ديكانػػػو )ؽ (6) 

( كالخطػػػابي، غريػػػب 120( كأبػػػي بكػػػر األنبػػػارؼ، األةػػػداد )ص1/229( كابػػػف قتيبػػػة، الشػػػعر كالشػػػعراء )ج287)ص
( كالزمخشػرؼ، أسػاس 5/64( كابػف سػيده، المحكػـ )ج258( كالثعالبي، فقو الميػة كسػر العرليػة )ص3/54الحديث )ج
( كعبد القػادر 10/5068تمييد القكاعد )ج( كناظر الجيش، 1/356( كابف منظكر، لساف العرب )ج2/53الببلغة )ج

 ( ك دره : 7/428البيدادؼ، خزانة األدب )ج
ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا      ْدنا كأاْكِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدنا ُركا  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
 

 ... ... ... ...     
( كابػف فكرجػة، ال ػتح عمػ  أبػي ال ػتح 2/127( كابف القطاع، كتاب األفعػاؿ )ج520كببل نسبة في القالي، البارع )ص 

 (.2/33( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج43االنتخاب )ص( كابف عدالف، 42)ص
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، فحذؼ ياءؼ فا يْ يِّكِ تا قْ كيحتمل أف يككف مما حذفت منو ياء النسب، ككاف األ ل ما قاؿ: 
 فا يْ يِّ مِ جا عْ ؛ أال ترػ أف المعن  األا يفا رِ عا شْ كاألا  يفا مِ جا عْ النسب، كىك يريدىما، فيككف كاألا 

 .فا يْ يِّ رِ عا شْ كاألا 

، يما  دِ ، يريد بو خا كٍ تا قْ مة، كأنو جمع ما دْ ك، كىك الخِ تْ ، مف القا اما  دَّ يريد خُ ( يفكِ تا قْ ما )كقكلو: 
 ."رما حْ في أا  ؼّ رِ ما حْ ار، كأا كَّ في دا  ارؼّ كَّ دخل ياءؼ النسب عم  ال  ة لممبالية، فيقكلكف: دا كالعرب تُ 

. كأما ت حيحيـ الكاك فإف شست كفا كُ تا قْ ، كفي الجمع: ما ؼّ كِ تا قْ كفي البسيط: "قالكا: رجل ما 
 كة.اتِ قا  ححكىا في الجمع عم  حد التثنية، كما  ححكىا في جمع التكسير حيث قالكا: ما  قمت

اإلعراب،  أبك زيد ال تح كالكسر في الكاك فيما قبل الياء فيمف جعل النكف حرؼ  كحك
، يف  كِ تا قْ ل ما يا: رجُ كا نيف ىك كأبك عبيدة. كحا إعراب كما جعمت في سِ  حرؼ جعل النكف   كحك
 انتي  قكؿ أبي زيد. (ككذلؾ المرأة كالنساء). قاؿ أبك زيد: يف  كِ تا قْ ، كرجاؿ ما يف  كِ تا قْ ما  بلفِ جُ كرا 

و أف يككف لمكاحد ك، فجاز فيتْ ل مف القا عا  ْ ذلؾ أنو م در في األ ل؛ ألنو ما  فا سَّ كحا 
ه ما دخمو مف عبلمة؛ ألنيا لما عاقبت الياءيف لمنسبة  ارت كأنيا ليست كالجمع، كال يةرُّ 
بة، ككأنو م در عم  أ مو غير مجمكع. ىذا فيمف جعل الكاك حرؼ إعراب. لمجمع، كما في ثُ 

ي  كأما مف جعل النكف حرفو فيك في إرادتو الجمع كالذؼ لـ يجعميا حرؼ إعراب". انت
 ."ممخ ا  

 التوضيح والتحميل:

 .(يفكِ تا قْ ما نحك )المق كر  أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر ما شذ عف حكـ زاد

، كأبي بكر (2)، ككراع النمل(1)كنحا أبك حياف إل  ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ ابف قتيبة
 في ىذه المسألة. (6)، كابف سيده(5)، كأبي عمي ال ارسي(4)، كأبي من كر األزىرؼ (3)بف األنبارؼ 
      

                                                 

 (.1/387ابف قتيبة، الجراثيـ )ج (1)
 (.1/413كراع النمل، المنتخب )ج (2)
 (.121-120أبك بكر األنبارؼ، األةداد )ص (3)
 (.9/197األزىرؼ، تيذيب المية )ج (4)
 .(691-1/690الب ريات )جأبك عمي ال ارسي، المساسل  (5)
 (.6/540ابف سيده، المحكـ )ج (6)
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في التثنية والجمع باأللف  أمثمة عمى حذؼ األلف الزائدة إذا كانت أكثر مف خمسة -120
 والتاة

 ".في التثنية كالجمع باأللف كالتاء كرلما حذفت خامسة ف اعدا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 -رػ طا يْ با عم  خمسة قكليـ في الةَّ  كمثاؿ ذلؾ فيما كاف زاسدا  : " (2)كيقكؿ أبك حياف
ػ: ادا ما يا ياء كما قالكا في تثنية جُ قمبُ  ، كالقياُس رافِ طا يْ با ةا  -كىك األحمق الذؼ ال يعجبؾ

 ، قاؿ:يافِ مادا جُ 

... ... ... ...     
 

ياْيفِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا ِليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كُجما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيراْؼ را  شا
نما حذفت خامسة لمطكؿ  عم  خمسة في الجمع  كمثاؿ حذفيا فيما كاف زاسدا   ...كاا

 ."راتثا عْ با ة: قا را ثا عْ با يـ في جمع قا باأللف كالتاء قكل
 التوضيح والتحميل:

عم  حذؼ األلف الزاسدة إذا كانت أكثر مف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ أمثمة 
 .في التثنية خمسة

 شيخيـ أبي حياف فيما ذكره. ،(5)، كالسمسيمي(4)، كابف عقيل(3)كاتبع المرادؼ

 ىذه المسألة بالكماؿ كالتماـ. في (6)ككافق أبك حياف ما قالو ابف ع  كر

 

 عمة ترجيح الجمع عمى التثنية والفراد -121
كىذه العبارة متناكلة ما أةيف فيو جزءاف أك ما ىما كجزأيف إل  ما " : (7)قاؿ ابف مالؾ

ف لـ يكف مثن  الم ع فإذا كجدت الشركط في المةافيف  ...يتةمنيما مف مثن  المعن  كاا
 ".مف ل ع اإلفراد لجمع أكل  بوالمذككريف فم ع ا

                                                 

 (.1/95ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.36-2/35التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.127)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/63ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.1/155السمسيمي، ش اء العميل )ج (5)
 (.386الكبير )ص ابف ع  كر، الممتع (6)
 (.1/106شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
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المةاؼ  كعمة ترجيح الجمع عند الب رييف عم  ما سكاه أفَّ : "(1)كيقكؿ أبك حياف
ر بو بَّ عا لما كاف ل ع الجمع قد يُ ات اؿ مف جية المعن ، ك كالمةاؼ إليو كشيء كاحد، إذ بينيما 

أف ال يككف رط عف االثنيف كرىكا ىنا تثنيتيف، فاختاركا ل ع الجمع مع فيـ المعن ، كلذلؾ شُ 
 لكل كاحد مف المةاؼ إلييما إال شيء كاحد؛ ألنو إذا كاف لو أكثر التبس، لك قمت: قطعتُ 

 ".ما، لـ يجز ألجل االلتباسيِ يْ نا ذُ ، تريد أُ يفِ الزيدا  آذافا 

 التوضيح والتحميل:

 .عند الب رييف أبك حياف عم  ابف مالؾ عمة ترجيح الجمع عم  التثنية كاإلفراد استدرؾ

 أبي حياف فيما ذكره. اشيخيم (3)ناظر الجيش ،(2)المرادؼكاتبع 

 مذىب أبي حياف في ىذه المسألة. (5)، كعبد القادر البيدادؼ(4)كذىب كل مف السيكطي 

  

 شواىد في أف التثنية أقو  مف الفراد -122
ككاف اإلفراد أكل  مف التثنية ألنو أخف منيا كالمراد بو حا ل، إذ " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".ىب كىـ في نحك: أكمت رأس شاتيف، إل  أف معن  اإلفراد مق كدال يذ

كسمع مف إقرار التثنية عم  حاليا ما حكاه يكنس مف قكليـ : " (7)كيقكؿ أبك حياف
 كقكؿ اآلخر:...  (يمايْ سا رأْ  ةرلتُ )

 

 

 

 

                                                 

 (.2/67التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.132)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/407ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/197السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.7/534ألدب )جعبد القادر البيدادؼ، خزانة ا (5)
 (.1/106شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.74-2/73التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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ػػػػػػػػػػػػْيفِ  ْثػػػػػػػػػػػػُل ُظُيػػػػػػػػػػػػكر التُّْرسا ظاْيرااُىمػػػػػػػػػػػػا ما
(1) 

 كقكلو: 

 ...         ...  (2)بمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي فؤادينػػػػػػػػػػػػا
 

 ... ... ... ...     
 كقكلو: 

... ... ... ...        
 

ْمبانػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػافا قا    ...          ...  (3)ِإذا كا
مسمكع تقكؼ أف التثنية أكل  مف اإلفراد ىذا مع أف األ ل في الجممة مف فيذه ...  

 ."المسألة ىك التثنية ىذه

 التوضيح والتحميل:

                                                 

( كأبػػػػي سػػػػعيد السػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيو 2/48ىػػػػذا عجػػػػز بيػػػػت لخطػػػػاـ المجاشػػػػعي فػػػػي سػػػػيبكيو، الكتػػػػاب )ج (1)
( كابػػف يعػػيش، شػػرح 5/331رر الػػكجيز )ج( كابػػف عطيػػة األندلسػػي، المحػػ3/300( كابػػف سػػيده، المحكػػـ )ج2/378)ج

( كنسػػب البيػػت 4/1579( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج2/89( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج3/211الم  ػػل )ج
( كأبػي الحسػف القيسػي، 1/16( كابف الشجرؼ، أمالي ابف الشػجرؼ )ج3/622ليمياف بف قحافة في سيبكيو، الكتاب )ج

 ك دره :( 2/575إيةاح شكاىد اإليةاح )ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرتاْيفِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذافاْيِف ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيِف قا ماْيمايا  كا

حيػػػاف األندلسػػػي،  يأبػػػ( ك 250( كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػعر )ص233كبػػػبل نسػػػبة فػػػي الزمخشػػػرؼ، الم  ػػػل )ص 
( كالسػػػػيكطي، ىمػػػػع اليكامػػػػع 1/409( ؛ )ج1/320( كنػػػػاظر الجػػػػيش، تمييػػػػد القكاعػػػػد )ج2/70التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج

 (.  1/198)ج
( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو 3/623در بيت لم رزدؽ في سيبكيو، الكتاب )جىذا جزء مف   (2)

( 502( كابف فةاؿ المجاشعي، النكت في القرآف )ص1/16( كابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج4/365)ج
اح شكاىد ( كأبي عمي القيسي، إية1/467( كابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج450كاأل بياني، إعراب القرآف )ص

( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب 2/70التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  يأب( ك 2/576اإليةاح )ج
 ( كالبيت:7/539)ج

ػػػػػػػػػػػكػ بمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي فؤادينػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػْكِؽ كاليا  مػػػػػػػػػػػف الشا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَّفُ    فاُيْجباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ُمْنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُض الُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤااِد الُمشا
 كلـ أقف عميو في ديكانو. 

 كتكممة  در البيت كعجزه :  2/83أمالي القالي أبي عمي القالي، يـ البمكية فيىذا جزء مف عجز بيت ألـ ةي (3)
ّنػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػفا الّسػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ عا  ػدا ناػػػػػػػػػػػػػػػػُذكُد ِبػػػػػػػػػػػػػػػػِذْكِر  َّ

 
ْمبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا قا  بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ياِج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ ِإذا كا

 (.1/197)ج ىمع اليكامعالسيكطي، ك ( 2/74)ج؛ (2/70)ج التذييل كالتكميلحياف األندلسي،  يأبكببل نسبة في   
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أف التثنية أقكػ مف  تدلل سمعت مف كبلـ العرب ىدشكا ؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ استدر 
 . اإلفراد

 أبي حياف فيما ذكره. شيخو، (1)السمسيميكاتبع 

 ،(4)، كابف الشجرؼ (3)، كأبي سعيد السيرافي(2)النحكييف أمثاؿ سيبكيو ككافق أبك حياف
ذات  أيةا  عم  ن س (6)السيكطي ككافقيـ ما ذكركه في ىذه المسألة، (5)كأبي عمي القيسي

 النمط.
 

 شواىد عمى وقوع المفرد موقع المثنى -123
 ".في كل اثنيف كيعاقب اإلفراد التثنية" : (7)قاؿ ابف مالؾ

 فمما كقع فيو الم رد مكقع المثن  قكلو:: " (8)كيقكؿ أبك حياف

ابا ِةػػػػػػػػػػػكأنَّػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػُو تػػػػػػػػػػػركيَّيِف قػػػػػػػػػػػْد غا 
(9) 

 
 ... ... ... ...  

  

 

                                                 

 (.1/163السمسيمي، ش اء العميل )ج (1)
 (.623-3/622سيبكبو، الكتاب )ج (2)
 (.365-4/364أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (3)
 (.1/16ابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج (4)
 (.576-2/575أبك عمي القيسي، شرح شكاىد اإليةاح )ج (5)
 (.198-1/197السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/109شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.83-2/82التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
فػػي عبػػد القػػادر البيػػدادؼ، خزانػػة األدب كلػػـ أقػػف عميػػو فػػي ديكانػػو، كنسػػب البيػػت لم ػػرزدؽ ىػػذا  ػػدر بيػػت لم ػػرزدؽ  (9)

 ( كعجزه :7/540)ج
... ... ... ...     
 

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف غا  تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذِبيبِ  ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاْيداؼ  ِلِطعا
( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح 1/83( كالزجػػاج، معػػاني القػػرآف كااعرابػػو )ج1/308كبػػبل نسػػبة ال ػػراء، معػػاني القػػرآف )ج 

إيةػػػاح شػػػػكاىد الحسػػػف القيسػػػػي،  يكأبػػػػ( 1/17( كابػػػف الشػػػػجرؼ، أمػػػالي ابػػػػف الشػػػجرؼ )ج2/378كتػػػاب سػػػػيبكيو )ج
( كابػػف منظػػكر، لسػػاف 1/190قرطبػػي، الجػػامع )ج( كال3/212( كابػػف يعػػيش، شػػرح الم  ػػل )ج2/577اإليةػػاح )ج
 (.1/409( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج2/69( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج13/266العرب )ج
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 شده ال ارسي مف قكؿ الشاعر:كتقدـ الكبلـ فيو مع الم نف. كما أن

ػػػػػػػف ىُ ِكػػػػػػػلا كا  ػػػػػػػالتا  دْ فا قاػػػػػػػيْ ِعػػػػػػػلا رْ ا ابػػػػػػػف األا ما      ْت قا
 

ػػػػػػػػباػػػػػػػػيْ ابِ أنا    (1)رِ ْيػػػػػػػػ  ثا ماػػػػػػػػكٍب عا رُ ػ ُحػػػػػػػػدا رْ و ما
 كحمل عم  ذلؾ ال ارسي قكلو: 

 مُّػػػػػػػػػػػػػػوُ ُل كُ ا النَّْيػػػػػػػػػػػػػػما اىُ دا ْحػػػػػػػػػػػػػػد  إِ اؾا ياػػػػػػػػػػػػػػدا ياػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػ طا را ْخػػػػػػػػػػػػؾا األُ تُػػػػػػػػػػػػاحا را كا   ػػػػػػػػػػػػاف  تُ عا  (2)هْ رُ امِ يا
 ".األرلعيف، كيداف يريد: ابنا 

 التوضيح والتحميل:

 .شكاىد عم  كقكع الم رد مكقع المثن عم  ابف مالؾ  أبك حياف استدرؾ

كأبي عمي ، (3)أبي بكر بف األنبارؼ  كافق أبك حياف ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ كقد
 .(5)عبد القادر البيدادؼتابعيـ ك ، (4)ال ارسي

 

 شواىد عمى وقوع المفرد موقع الجمع -124
 ".في كل اثنيف كيعاقب اإلفراد التثنية" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 كمما كقع فيو الم رد مكقع الجمع قكؿ عمقمة:: " (7)كيقكؿ أبك حياف

 

 

 

 
                                                 

كببل نسػبة  كلـ أقف عميو في ديكانو.( 211)ص شرح األبيات المشكمة اإلعرابأبي عمي ال ارسي، البيت لم رزدؽ في (1)
 (.2/83كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج( 2/243األنبارؼ، المذكر كالمؤنث )جفي أبي بكر 

كلػػـ ( 308( ؛ )ص 209( ؛ )ص196شػػرح األبيػػات المشػػكمة اإلعػػراب )صأبػػي عمػػي ال ارسػػي، البيػػت لم ػػرزدؽ فػػي  (2)
 (.2/83التذييل كالتكميل )جكببل نسبة في أبي حياف األندلسي،  أقف عميو في ديكانو.

 (.2/243أبك بكر بف األنبارؼ، المذكر كالمؤنث )ج (3)
 (.196)ص شرح األبيات المشكمة اإلعرابأبك عمي ال ارسي،  (4)
 (.533-7/532عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (5)
 (.1/109ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.2/83التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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ػػػػػػػػػا ِعظاُميػػػػػػػػػا ْسػػػػػػػػػراػ فأمَّ  بيػػػػػػػػػا ِجياػػػػػػػػػُف الحا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػِميبُ   فابػػػػػػػػػػػػػػػِيض  كأامػػػػػػػػػػػػػػػا ِجْمػػػػػػػػػػػػػػػُدىا ف ا
(1) 

 كقكؿ اآلخر: 

ػػػػػػػػػػػػػػكا يُكُمػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػػػ ـُ تاِع ُّ      باْعػػػػػػػػػػػػػػِض باطػػػػػػػػػػػػػِنُك
 

ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػيُص فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػف  خا ما ـْ زا ِإّف زمػػػػػػػػػػػػػػػػػاناُك
(2) 

 كقكؿ اآلخر: 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا كقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبينا      الا ُتنِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُركا القا
 

ـ  كقاػػػػػػػػػػػػْد ُشػػػػػػػػػػػػِجينا  ْظػػػػػػػػػػػػ ـْ عا مِقُكػػػػػػػػػػػػ ِفػػػػػػػػػػػػي حا
(3) 

 التوضيح والتحميل: 

 .عم  كقكع الم رد مكقع الجمعاستدراؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ شكاىد

 يو.شيخو أبا حياف فيما ذىب إل (4)كاتبع ناظر الجيش

 

                                                 

( كسػػػيبكيو، الكتػػػاب 394( كالم ةػػػل الةػػػبي، الم ةػػػميات )ص40ص 1/20ة بػػػف عبػػػدة فػػػي ديكانػػػو )ؽالبيػػػت لعمقمػػػ (1)
شػرح كتػاب أبػي سػعيد السػيرافي، ك ( 18/423( كالطبػرؼ، جػامع البيػاف )ج2/173( كالمبرد، المقتةػب )ج1/209)ج

( كالبػاقكلي، 2/36( كابػف السػيد البطميكسػي، االقتةػاب )ج375الجميس ال الح )صالجريرؼ، ( ك 2/101)جسيبكيو 
التػػػػذييل كالتكميػػػػل ( كأبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي، 252( كابػػػػف ع ػػػػ كر، ةػػػػراسر الشػػػػعر )ص3/848إعػػػػراب القػػػػرآف )ج

( كابػػػف عػػػادؿ 1/406( كالسػػػميف الحمبػػػي، عمػػػدة الح ػػػاظ )ج8/140( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج2/83)ج
 (.13/464الحنبمي، المباب )ج

 معػاني القػػرآفاألخ ػش األكسػػط، ك ( 307( كال ػراء، معػػاني القػرآف )ص1/210لكتػػاب )جالبيػت بػبل نسػػبة فػي سػيبكيو، ا (2)
( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ 5/93كااعرابػػو )ج معػػاني القػػرآفالزجػػاج، ك ( 1/361( كالطبػػرؼ، جػػامع البيػػاف )ج1/249)ج
بػػف الػػكراؽ، ( كا2/104)جشػػرح كتػػاب سػػيبكيو ( كأبػػي سػػعيد السػيرافي، 4/72)ج القػػرآف ( كالنحػاس، إعػػراب1/314)ج

( كأبػػي البركػػات األنبػػارؼ، 268( كابػػف يعػػيش، الم  ػػل )ص2/87( كابػػف جنػػي، المحتسػػب )ج516عمػػل النحػػك )ص
( 2/83كأبػي حيػاف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل )ج( 3/222( كابف يعيش، شرح الم  ػل )ج170أسرار العرلية )ص

( كالزركشػػي، 1/295كي، عػػركس األفػػراح )ج( كليػػاء الػػديف السػػب157كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، تخمػػيص الشػػكاىد )ص
 (.2/428البرىاف )ج

( كأبي البقاء العكبػرؼ، شػرح 2/102البيت لممسيب بف زيد مناة الينكؼ في أبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (3)
ابػف ( ك 1/209( كببل نسبة في سيبكيو، الكتػاب )ج14/423( كابف منظكر، لساف العرب )ج3/325ديكاف المتنبي )ج

( كابف ع ػ كر، 4/12( كابف يعيش، شرح الم  ل )ج4/303( كابف سيده، المحكـ )ج512الكراؽ، عمل النحك )ص
( كنػػػػػاظر الجػػػػػيش، تمييػػػػػد القكاعػػػػػد 2/83( كأبػػػػػي حيػػػػػاف األندلسػػػػػي، التػػػػػذييل كالتكميػػػػػل )ج252ةػػػػػراسر الشػػػػػعر )ص

 (.1/416)ج
 (.1/416ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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، (1)ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ سيبكيو عم  ابف مالؾكما استدركو أبك حياف  
 .(6)، كابف ع  كر(5)، كأبي ال رج الجريرؼ (4)، كأبي سعيد السيرافي(3)، كابف الكراؽ(2)كالزجاج

 

 شواىد عمى وقوع المثنى موقع المفرد والجمع -125
 كل اثنيف".في  كيعاقب اإلفراد التثنية" : (7)قاؿ ابف مالؾ

 كمما كقع فيو المثن  مكقع الم رد قكؿ الشاعر:: " (8)كيقكؿ أبك حياف

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا اْلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااؽ كراافدا    أأْطعا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اْلقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصِ   فازااِريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا احا
(9) 

 يريد: كرافده، ألف العراؽ ليس لو إال رافد كاحد.  

 ."كمكقع الجمع قكليـ: حنانيؾ، كأخكاتو

 التوضيح والتحميل:

 .كقكع المثن  مكقع الم ردعم   رؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ شكاىداستد

 

 

 

                                                 

 (.210-1/209ب )جسيبكيو، الكتا (1)
 (.5/93الزجاج، معاني القرآف كااعرابو )ج (2)
 (.511ابف الكراؽ، عمل النحك )ص (3)
 (.102-2/101أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (4)
 (. 375الجريرؼ، الجميس ال الح )ص (5)
 (.252-251ابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص (6)
 (.1/109شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.2/84التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
( كال ػكلي، 111( كالمبػرد، ال اةػل )ص1/597( كابف قتيبة، المعػاني الكبيػر )ج338البيت لم رزدؽ في ديكانو )ص (9)

( كالحميػػرؼ، 2/513( كابػػف سػػيده، المحكػػـ )ج1/202( كابػػف جنػػي، سػػر  ػػناعة اإلعػػراب )ج113أدب الكتػػاب )ص
( 3/92( كابػف مالػؾ، شػرح التسػييل )ج2/9( كأبي البقاء العكبرؼ، شرح ديكاف المتنبػي )ج 4/2571شمس العمـك )ج

 (. 3/483كابف منظكر، لساف العرب )ج
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، كأبي من كر  (1)كما ذىب إليو أبك حياف ىك الدارج عند النحكييف أمثاؿ ابف السكيت
 .(6)، كعمـ الديف السخاكؼ  (5)، كابف يعيش (4)، كالثعالبي (3)، كابف فارس (2)األزىرؼ 

 

 وقوع الجمع موقع المثنى والمفرد -126
 ".كقد يقع اْفعابلا كنحكه مكقع اْفعال كنحكه" : (7)ؿ ابف مالؾقا

                   س ما حكغير المقيكمما كقع فيو الجمع مكقع المثن  مف : " (8)كيقكؿ أبك حياف
 يما، كغبلمييما. يمكىـ يريدكف: رح( ةع رحاليما كغممانيما)يكنس: 

ُركا مل قكلو تعال : كقد حُ  كَّ ـْ ُمْستاِمُعكفا   ك ،(9) ِإْذ تاسا ُك عم  أنو مف ، (10) ِإنَّا ماعا
ُع كاأاراػ   :كقكلو ،(11) ِإفَّ ىاذاا أاِخي ىذا الباب لقكلو:  ا أاْسما كمكقع الم رد . (12) ِإنَِّني ماعاُكما

 ، كقكؿ امرغ القيس:(وقُ ارِ  ا ما  ْت شابا )قكليـ: 

كااِتوِ  ػػػػػػيا ػػػػػػْف  ا ُيِطيػػػػػػُر الُيػػػػػػبلـا الِخػػػػػػفَّ عا
(13) 

 
 ... ... ... ...  

 ."كة كاحدةيْ كاحد ك ا  ؽ رِ  ْ كليس إال ما  
                                                 

 (.279ابف السكيت، إ بلح المنطق )ص (1)
 (.14/72األزىرؼ، تيذيب المية )ج (2)
 (.196ال احبي )صابف فارس،  (3)
 (.268ة )صالثعالبي، فقو المية كسر العرلي (4)
 (.1/289شرح الم  ل البف يعيش )ج (5)
 (.1/28س ر السعادة )جالسخاكؼ،  (6)
 (.1/109ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.85-2/84أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 .]21: ص[ (9)
 .]15: الشعراء[ (10)
 .]23: ص[ (11)
 .]46: طو[ (12)
( 145( كالقػػالي، البػػارع )ص1/642( ككػػراع النمػػل، المنتخػػب )ج57ديكانػػو )ص ىػػذا  ػػدر بيػػت المػػرغ القػػيس فػػي (13)

( كأبػػك 2/1112الحماسػػة الميرليػػة )جكالجػػراكؼ، ( 4/522( كابػػف سػػيده، المحكػػـ )ج7/8كاألزىػػرؼ، تيػػذيب الميػػة )ج
 كأبػي حيػاف األندلسػي،( 255( كابف ع ػ كر، ةػراسر الشػعر )ص1/272حسف القيسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج

 ( كعجزه :2/85التذييل كالتكميل )ج
... ... ... ... 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   ِنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف الُمثاقَّ ياْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِكؼ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأاْثكااِب العا  كا
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فيذه جممة مسمكعة مف كةع كل كاحد مف الم رد كالمثن  كالمجمكع مكةع قسيمو، لـ 
د مكةكعو، كال يقس النحكيكف عم  شيء منيا، إذ األ ل ما ذكرناه مف استعماؿ كل كاح

 ."كالختمطت المكةكعات س شيء مف ىذا كمو اللتبست الدالالت،ييخرج عنو، كلك اقت
 التوضيح والتحميل:

كالتي اكت   فييا  كقكع الجمع مكقع المثن  كالم رد ذكرعم  ابف مالؾ  أبك حياف أةاؼ
بإيراده شاىد شعرؼ فقط بينما ذكر أبك حياف شكاىد  الجمع مكقع المثن كقكع ابف مالؾ بذكر

 تعتمد عم  السماع دكف المجكء إل  القياس. متنكعة

، كابف (3)، كأبي سعيد السيرافي(2)، كالزجاج(1)ب ساسر النحكييف أمثاؿ سيبكيوكقد ذى
مذىب أبي حياف في ىذه  (7)، كأبي البقاء العكبرؼ (6)، كابف ع  كر(5)، كابف سيده(4)الشجرؼ 
 المسألة.

 

 ما ال يجمع باأللف والتاة -127
 ".مطمقا  " : (8)قاؿ ابف مالؾ

أنيث أسماء ال يجكز جمعيا باأللف كالتاء، كمف كمما فيو تاء الت: "(9)كيقكؿ أبك حياف
ل المختص بالنداء، فيذه مؤنثات بالتاء، مؤنث فُ  ةما أة كفُ را ة كامْ أ رْ ة كما ة كشاة كأما  ا تمؾ األسماء شا 

فقد أطمق في مكاف  (مطمقا  ) كال تجمع باأللف كالتاء، فكاف ينبيي أف يحترز منيا، كال يقكؿ
ر، ال يقاؿ فييما: ِ  يْ نا ب كخُ نِ يْ را لـ يجمع باأللف كالتاء، نحك: أُ فإف كاف م ير مؤنث ... التقييد
ر دْ بيير عبلمة، نحك: قِ  مف أف يككف مؤنثا  ( باأللف)كاحترز بقكلو:  ...راتِ  يْ نا بات كال خُ نِ يْ را أُ 
  ".حاترُ ياؽ سُ سيات كال نِ ما رات كال شا دْ ح، فبل يقاؿ: قِ رُ سُ س كناقة مْ كشا 

                                                 

 (.3/622سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.4/325)جمعاني القرآف كااعرابو الزجاج  (2)
 (.4/366( ؛ )ج380-2/379شرح كتاب سيبكيو )جأبك سعيد السيرافي،  (3)
 (.1/290ابف الشجرؼ )ج أماليابف الشجرؼ،  (4)
 (.4/269المخ ص )جابف سيده،  (5)
 (.255ةراسر الشعر )صابف ع  كر،  (6)
 (.129أبك البقاء العكبرؼ، إعراب ما يشكل مف أل اظ الحديث )ص (7)
 (.1/112شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
 (.95-2/93أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (9)
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تكسير أك ال،  عا مْ جا  عا مِ إما أف يككف المذكر المكبر جُ آخر: " في مقاـ (1)كقاؿ أبك حياف
 عا مْ جا  عا مِ ما أف يككف جُ إالمؤنث المكبر الذؼ ليس بعمـ، كال فيو عبلمة تأنيث،  ككذلؾ أيةا  

عا باأللف كالتاء، كذلؾ ما جْ عا جمع تكسير فبل يجكز أف يُ مِ تكسير أك ال، فإف كاف النكعاف جُ 
ق كالِ ألنيـ قالكا: جا ؛ رات ا نْ بات كال خِ نا رْ قات كال أا كالِ ر، ال يقاؿ: جُ ِ  نْ كخِ  بنا رْ ق كأا كالِ نحك: جُ 

 ."رناِ  ب كخا رانِ كأا 

 التوضيح والتحميل:

 األسماء التي ال تجمع باأللف كالتاء. عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ

 أبك حياف في ذكر البند األخير فقط. (3)كابف عقيل، (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (5)، كالسيكطي(4)مف ابف سيده ككافق كل

 إال أنو أةاؼ اسميف مف األسماء حياف كأب فيما ذىب إليو أيةا   (6)ككذلؾ أكد ال باف
". كليس ىذا فحسب بل يخالف ة بالةـ كالتشديد كممةمّ أُ ، كىما: "التي ال تجمع باأللف كالتاء
مستدال  عم  ذلؾ  باأللف كالتاء افال تجمع( أماةأفَّ كل مف )ش ة(، ك)أبك حياف فيما ذىب إليو ب
 ". كقيل تجمع ش ة عم  ش يات أك ش كات كأمة عم  أمكات أك أمياتبقكؿ بعةيـ، فيقكؿ: "

 

 شروط جمع االسـ المؤنث بال عالمةمف  -128
 ".كعمـ المؤنث" : (7)قاؿ ابف مالؾ

سيف بف أبي الرليع شرطيف في جمع االسـ كذكر األستاذ أبك الح: " (8)كيقكؿ أبك حياف
. فعم  ىذا لك سميت ناقة يككف عاقبل   . كالثاني: أفْ يككف عمما   المؤنث ببل عبلمة: أحدىما: أفْ 

                                                 

 (.2/100لسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األند (1)
 (.135)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/75ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.4/274ابف سيده، المخ ص )ج (4)
 (.86-1/85السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/137ال باف، حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )ج (6)
 (.1/112)ج شرح التسييلابف مالؾ،  (7)
 (.2/94أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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 جمعو باأللف كالتاء ألنو كاقع عم  غير عاقل. كال أعمـ أحدا   ْز جُ لـ يا  (برا قْ عا ػ)أك شاة ب (ناؽعا )بػ
 ."ذكر ىذا الشرط الثاني غيره

 ضيح والتحميل:التو 

كالتي  شركط جمع االسـ المؤنث ببل عبلمةشرط مف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 اكت   فييا ابف مالؾ بذكر شرط كاحد فقط كىك أف يككف عمما . 

 .شيخو أبك حياف فيما ذكره كذىب إليو (1)كاتبع المرادؼ

 

 جواز جمع  أحمر( باأللف والتاة وبالواو والنوف  -129
ل ألنيما ال يجمعاف عا بلف كأفْ عْ بلء المقابميف ل ا عْ م  كفا عْ كاستثنيت فا " : (2)قاؿ ابف مالؾ

باأللف كالتاء كما لـ يجمع مذكراىما بالكاك كالنكف. كال يمـز ىذا المنع فيما كاف مف ال  ات 
مة شككاء، ألف عم  فعبلء كال مذكر ليا عم  أفعل نحك قكليـ: امرأة عجزاء، كديمة ىطبلء، كحُ 

لف كالتاء مف نحك حمراء تابع لمنع الكاك كالنكف مف أحمر، كذلؾ م قكد في عجزاء منع األ
 ".كأخكاتيا، فبل منع مف جمعيما باأللف كالتاء

ف جاء شيء منو في الكبلـ فشاذ يح ع، : "(3)كيقكؿ أبك حياف قاؿ بعض أ حابنا: كاا
يجيزكا جمع مؤنثو  نكف أفكال يقاس عميو. كيقتةي قياس قكؿ الككفييف في جمع أحمر بالكاك كال

 ."باأللف كالتاء

أما إذا  ير نحك سكرػ كحمراء، فإنو يجكز جمعيا باأللف : "(4)ناظر الجيشكيقكؿ 
فيقاؿ: سكيريات كحميراكات، كقد تقدـ  -رحمو هللا تعال   -، ذكر ذلؾ ابف الةاسع كالتاء قياسا  

 ."، فيقاؿ: سكيرانكف كأحيمركف أيةا   عنو أف مذكرىما يجمع بالكاك كالنكف إذا كاف م يرا  
 التوضيح والتحميل:

ما قيل في جكاز جمع )أحمر( باأللف كالتاء  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ بذكر
 .كبالكاك كالنكف 

                                                 

 (.135)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/113ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.96-2/95أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/423ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)المرادؼ كاتبع

 في ىذه المسألة.  (2)إليو أبك سعيد السيرافي ذىبا م كتمميذه ناظر الجيش حياف كأيد أبك

 

 حقيقة ( إلى االسميةمىعْ فَ مثاؿ عمى نقل   -130
 ما ".غير منقكليف إل  االسمية حقيقة أك حك" : (3)قاؿ ابف مالؾ

رؼ مسم  بيما مؤنث، كْ راء كسا مْ مثاؿ ما نقل إل  االسمية حقيقة حا : "(4)كيقكؿ أبك حياف
 ".ياترا كْ اكات كسا را مْ فتقكؿ في الجمع حا 

 التوضيح والتحميل:

 .حقيقة مثاؿ عم  نقل )فاْعم ( إل  االسميةبعم  ابف مالؾ  وكااستدر ي فأبك حياف ان رد 

 ما ذكره أبك حياف في تمثيمو عم  ىذه المسألة. (6)، كابف عقيل(5)ناظر الجيش اتبعك   

 

 ما يجمع باأللف والتاة قياساا  -131
 ".كما سكػ ذلؾ مق كر عم  السماع" : (7)قاؿ ابف مالؾ

اةطرب فيو أ حابنا فمنيـ مف ذىب إل  أف جمع كىذا شيء : " (8)كيقكؿ أبك حياف
ل  ىذا ذىب األستاذ أبك الحسف بف ع  كر أكال  ىذا بالتاء ال يقاؿ إال حيث سُ   .مع، كاا

كشذ  ،جمع أسماء األجناس المذكرة باأللف كالتاءالقياس المطرد أف ال تُ كفي البسيط: "
يكاف رادِ كىي حماـ كساباط كسُ  مف تكسيرىا منيا أسماء جمعتيا العرب باأللف كالتاء بدال   ؽ كاا

كلكاف بكسر  تككف لمراسض، ةياؿ كخكاف كسجل كمكتكب كمقاـ كأكاف، كىي حديدف كخا كْ كىاكُ 

                                                 

 (.135)ص سييل )القسـ النحكؼ(شرح التالمرادؼ،  (1)
 (.386-4/385كتاب سيبكيو )جشرح أبك سعيد السيرافي،  (2)
 (.1/113ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.2/98أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.1/424ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/76ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.1/112لتسييل )ج ابف مالؾ، شرح ا (7)
 (.101-2/99التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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ـ، كال يستعمل ىذا في رَّ حا الخباء كشعباف كرمةاف كشكاؿ كمُ الباء كةميا، كىك عمكد في 
 غيرىا" انتي .

ؾ، فقاؿ: إما أف يككف المذكر ل في ذل َّ . كمنيـ مف فا را سِّ كبعض ىذه األسماء كُ 
المؤنث المكبر الذؼ ليس بعمـ، كال فيو عبلمة  تكسير أك ال، ككذلؾ أيةا   عا مْ جا  عا مِ المكبر جُ 
عا جمع تكسير فبل يجكز أف مِ تكسير أك ال، فإف كاف النكعاف جُ  عا مْ جا  عا مِ جُ ما أف يككف إتأنيث، 

بات كال نا رْ قات كال أا كالِ ال يقاؿ: جُ ر، ِ  نْ ب كخِ نا رْ ق كأا كالِ عا باأللف كالتاء، كذلؾ نحك: جُ ما جْ يُ 
سات رُ س كعُ رْ كانات كعُ كاف كلُ ر. كقد شذ مف ذلؾ بُ ناِ  ب كخا رانِ ق كأا كالِ رات، ألنيـ قالكا: جا  ا نْ خِ 
ع، كلذلؾ لحف أبك  ادِ راس كةا عْ كأا  ف  كْ عات، ألف العرب قد كسرتيا، فقالكا: بُ دِ  ْ ع كِة دِ  ْ كِة 

 الطيب في قكلو:

ػػػػػػػػػ ْكلاػػػػػػػػػةٍ إذا كا ا  ِلدا ػػػػػػػػػْي ا     افا باْعػػػػػػػػػُض النَّػػػػػػػػػاِس سا
 

ُطبػػػػػػػػػكؿُ   ف ػػػػػػػػػي النَّػػػػػػػػػاِس ُبكقاػػػػػػػػػاُت ليػػػػػػػػػا كا
(1) 

 كاؽ.بْ رتو العرب فقالكا: أا سَّ قات كقد كا كْ عم  بُ  قا  كْ فجمع بُ  

ف لـ يككنا جُ  . مطردا   سبلمة باأللف كالتاء قياسا   عا مْ ا جا عا ما جْ تكسير جاز أف يُ  عا مْ عا جا مِ كاا
ل  ىذا ذىب األس ؽ رادِ ل كسُ جِ اـ كسِ مَّ فتقكؿ في: حا  ،تاذ أبك الحسف بف ع  كر أخيرا  كاا

 بلت. كىذا المذىب ىك ظاىر كبلـ س.بْ طا ْ  قات كاا رادِ ت كسُ بلَّ جِ ات كسِ اما مَّ ل: حا بْ طا ْ  كاا 

ماؿ ل كجِ حْ با ل سِ ما جا  را، قالكا:سَّ كا الذؼ ال يعقل ك  تو إذا لـ يُ  رُ بَّ كا كسكاء في ذلؾ مُ 
 رات.طْ با بلت كسِ حْ لا ماؿ رِ ر، تقكؿ: جِ طْ با ل كسِ حْ لا بل، ككذلؾ رِ باحْ ركا سِ سِّ كا يُ  بلت ألنيـ لـحْ با سِ 

 ".كقد اتةح بيذا أف المجمكع باأللف كالتاء المنقاس ستة أنكاع عم  ما شرحناه كليناه

كاعمـ أف ابف الةاسع ذكر في نحك  بكر أنو إذا  ير جاز : "(2)ناظر الجيشكيقكؿ 
فعم  ما ذكره ابف الةاسع كظير مف كبلـ .. ات.را يِّ با ، فيقاؿ ُ  سا  جمعو باأللف كالتاء قيا

 ".سبعة أنكاع سيبكيو، يككف الذؼ يجمع باأللف كالتاء قياسا  

 

                                                 

( 69( كالثعالبي، أبك الطيب المتنبػي )ص 87( كالقاةي الجرجاني، الكساطة )ص359البيت لممتنبي في ديكانو )ص (1)
يركانػػػي، العمػػػدة ( كابػػػف رشػػػيق الق2/245( كالزكزنػػػي، قشػػػر ال سػػػر )ج2/164كابػػػف اإلفميمػػػي، شػػػرح شػػػعر المتنبػػػي )ج

( كابػػف 6/526( كالسػػميف الحمبػػي، الػػدر الم ػػكف )ج2/100( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج2/291)ج
 (.9/4759( ؛ )ج1/426( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج20/80عادؿ الحنبمي، المباب )ج

 (.427-1/425ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
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 التوضيح والتحميل:

، في حيف اكت   ابف ما يجمع باأللف كالتاء قياسا   استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 فقط. سماعا   فيما يجمع باأللف كالتاء مالؾ بذكر

 أبي حياف فيما ذكره. ـشيخي (3)ناظر الجيشك  ،(2)السمسيمي، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ،(4)سعيد السيرافي يأب ما سار عميو النحاة أمثاؿ في ىذه المسألةكقد كافق أبك حياف 
 أيةا . (7)، كتابعيـ السيكطي(6)، كرةي الديف االستراباذؼ(5)كالحريرؼ 

 

 المعرفة والنكرة الباب السادس :
 

 حد المعرفة -132
 ".االسـ معرفة" : (8)قاؿ ابف مالؾ

كقد حد أ حابنا المعرفة، فقالكا: المعرفة ىي االسـ المكةكع عم  : " (9)قاؿ أبك حيافك 
: "المعرفة ىي الذؼ عمق في أكؿ أحكالو عم  أف يخص  أف يخص مسماه. كقالكا أيةا  

 . "سومسماه". كقيل: ىي االسـ المكةكع عم  أف يخص الكاحد مف جن

ذ قد عرفت ىذا فمنذكر حدؼ المعرفة كالنكرة، كأحسف ما : " (10)يقكؿ ناظر الجيشك  كاا
قيل إف المعرفة: ىي ما كةع لشيء بعينو، فما كةع لشيء: يشمل المعرفة كالنكرة. كبعينو: 

نما  يخرج النكرة، كال يعني بالتعريف أف يككف المدلكؿ معينا   لممخاطب حت  ال يمتبس بييره، كاا

                                                 

 (.   136)ص ييل )القسـ النحكؼ(شرح التسالمرادؼ،  (1)
 (.1/169السمسيمي، ش اء العميل )ج (2)
 (.427-1/425ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.4/354كتاب سيبكيو )جشرح أبك سعيد السيرافي،  (4)
 (.233-232الحريرؼ، درة اليكاص )ص (5)
 (.2/207شافية ابف الحاجب )جشرح  رةي الديف االستراباذؼ، (6)
 (.1/87السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
 (.1/115ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
 (.  2/110أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (9)
 (.1/431تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (10)
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لمعيف، عم  خبلؼ كةع النكرات في ككنيا مكةكعة لكاحد  بو أف يككف الم ع مكةكعا   يعني
 ."ال بعينو مف آحاد مشتركة في معن  كمي

 التوضيح والتحميل: 

تعريف حد المعرفة عند النحكييف، بينما زاد تمميذه  أبك حياف عم  ابف مالؾ ؾاستدر 
 ناظر الجيش تعري ا  آخر.

في استدراكيما عم  ابف مالؾ في تعريف  كتمميذه ناظر الجيشليو أبك حياف ما سار إ 
، كأبي (3)كأبي الحسف الباقكلي، (2)، كالحريرؼ (1)ابف جني أمثاؿ المعرفة ىك الشاسع عند النحكييف

 .(6)كمرعي المقدسي (5)كأبي البقاء العكبرؼ ، (4)البركات األنبارؼ 

 

 حد النكرة -133
 ".كنكرة" : (7)قاؿ ابف مالؾ

لما كاف كثير مف األحكاـ النحكية تبتن  عم  معرفة النكرة : " (8)حياف كيقكؿ أبك 
كالمعرفة، ككانا كثيرؼ الدكر في أبكاب العرلية، شرع الم نف في الكبلـ عمييما، كلـ يتعرض 

مف الحدكد  لحد شيء منيما، بل ح ر المعرفة بالعد، كحد بعض أقساميا، كنحف نذكر شيسا  
دأ بالنكرة ألنيا أسبق مف المعرفة، بخبلؼ ما ذكره الم نف، فإنو في التي ذكرىا النحكيكف، فنب

 كاسع. التبكيب قدـ المعرفة عم  النكرة، ككذلؾ في التقسيـ، ككل  

في جنسو إف ات ق أف يكجد لو  : النكرة ىي االسـ المكةكع عم  أف يككف شاسعا   فنقكؿ
ن  ال يمنع مف حيث يت كر أف جنس. كقيل: النكرة ىي الم ع المكةكع عم  معن ، ذلؾ المع

                                                 

 (.99ابف جني، الممع )ص (1)
 (.40الحريرؼ، شرح ممحة اإلعراب )ص (2)
 (.  273الباقكلي، شرح الممع )ص (3)
 (. 241أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (4)
 (.1/472أبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلعراب )ج (5)
 (.31دليل الطالبيف )صمرعي المقدسي،  (6)
 (.1/115ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.2/102التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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في أكؿ أحكالو عم  الشياع في مدلكلو".  قا مِّ يكجد منو أكثر مف شخص كاحد. كقيل: "النكرة ما عُ 
 ."كقيل: ىك االسـ ال الح لكل كاحد مف جنسو عم  طريق البدؿ

ف النكرة: " (1)يقكؿ ناظر الجيشك   ، أؼ لكاحد شاسع في : ىي ما كةع لشيء ال بعينو كاا
 ."دكف آخر باعتبار الكةع كلخبلؼ المعرفة كاحدا   ال يخصأمتو 

 التوضيح والتحميل:

 تعريف حد النكرة عند النحكييف. عم  ابف مالؾكتمميذه ناظر الجيش أبك حياف  استدرؾ

 ،(2)النحكيكف أمثاؿ ابف جنيكنحا أبك حياف في ىذه المسألة إل  ما ذىب إليو 
، ككافقيـ كل مف (6)كابف يعيش ،(5)كأبك البركات األنبارؼ  ،(4)كأبي الحسف الباقكلي، (3)الحريرؼ 

 في ذلؾ أيةا . (8)كمرعي المقدسي ،(7)خالد األزىرؼ 
 

 أقساـ النكرات مف حيث العمـو والخصوص -134
كقد تكمـ النحكيكف ىنا في النكرات بالنسبة إل  العمـك : " (9)يقكؿ أبك حياف 

ذك  ثـ ثـ حيكاف ثـ ماشٍ  ثـ جسـ ثـ ناـٍ كالخ كص، فقالكا: أنكر النكرات شيء ثـ متحيز 
منيا ما ىك في مرتبتو، فشيء ليس  رجميف ثـ إنساف ثـ رجل. فيذه تسعة أشياء يقابل كل كاحد

لو ما ىك في مرتبتو ألنو أعـ النكرات، كمتحيز في مرتبتو غير متحيز، كىك هللا تعال ، كجسـ 
حيكاف في مرتبتو جماد، كماش في مرتبتو في مرتبتو ىيسة، كناـ في مرتبتو غير ناـ كالحجر، ك 

نساف في مرتبتو بييمة،  سابح كطاسر، كذك رجميف في مرتبتو غير ذؼ رجميف كذك أرجل، كاا
كرجل في مرتبتو امرأة. كةابط ىذا أف النكرة إذا دخل غيرىا تحتيا، كال تدخل تحت غيرىا، 

                                                 

 (.432-1/431د القكاعد )جناظر الجيش، تميي (1)
 (.98ابف جني، الممع )ص (2)
 (.38شرح ممحة اإلعراب )صالحريرؼ،  (3)
 (.  272شرح الممع )صالباقكلي،  (4)
 (.241أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (5)
 (.3/351ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (6)
 (.1/93شرح الت ريح )جخالد األزىرؼ،  (7)
 (.31سي، دليل الطالبيف )صمرعي المقد (8)
 (.105-2/102التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (9)
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يي باإلةافة إل  ما يدخل فيي أنكر النكرات، فإف دخمت تحت غيرىا، كدخل غيرىا تحتيا، ف
 تحتيا أعـ، كباإلةافة إل  ما تدخل تحتو أخص.

كقاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: المعاني المدلكؿ عمييا باألل اظ قد تككف 
ك رس كأسد كحمار، فيذه ال ينسب بعةيا لبعض  متباينة حت  ال يككف بينيا تداخل أ بل  
تداخل، كال تخمك إذ ذاؾ أف تككف متساكية في العمكـ  بعمكـ كال بخ كص، كقد يككف بينيا

كالخ كص حت  ال يككف أحد المعنييف بالنظر إل  داللة الم ع أعـ مف اآلخر كال أخص منو، 
عم  أحد االسميف،  بل  ل كُ دخِ مثل قكلؾ إنساف كةاحؾ كفرس ك اىل، كتختبر ذلؾ بأف تُ 

ر عنو باالسـ اآلخر، خبِ لخبر مع كل مبتدأ، كتُ ر ايِّ  ا تُ فتخبر عنو باالسـ الثاني، ثـ تعكس، فا 
فإذا  دؽ كل كاحد مف الكبلميف فميس أحد الم ظيف بالنظر إل  ذلؾ المعن  أعـ مف اآلخر، 

 .إنساف   ةاحؾٍ  لُّ ، ككُ ؾ  ةاحِ  إنسافٍ  لُّ بل ىما فيو متساكياف، نحك: كُ 

ر أخص. كىذا أك ال تككف متساكية، بل يككف أحد المعنييف أك المعاني أعـ، كاآلخ
 القسـ قسماف:

كجو كإنساف  أحدىما: أف يككف أحد المعنييف أك المعاني أعـ مف كجو كأخص مف
ب كل مف الكبلميف، كذِ خبر عنو بالثاني، فيا عم  كل كاحد مف االسميف، كتُ  كأبيض، فتدخل كبل  

 أبيضا  ، كليس بأبيض. ككذا: كلُّ ألف الزنجي إنساف   ، فيذا كذب  أبيُض  إنسافٍ  كقكلؾ: كلُّ 
 .، كليس بإنسافٍ مف الحيكاف أبيُض  كثيرا   ، فإفَّ إنساف  

كالقسـ الثاني: أف يككف أحد المعنييف بالنظر إل  داللة الم ع أعـ باإلطبلؽ، كاآلخر 
خبر عنو بالثاني، فإذا  دؽ ذلؾ عم  أحد االسميف، كت ل كبل  دخِ أخص كذلؾ، كتختبره بأف تُ 

عميو، ثـ اعكس، ف ير  لمخبر عنو، كىك الذؼ أدخمت كبل  الخبر ليس بأخص مف ا عمـ بأفَّ اف
 ، فإف كذب فالداخل عميو كل  ل  إليو كُ  عنو مةافا   الخبر مخبرا   رِّ ي، ك ا خبرا   الداخل عميو كل  

ؽ، كىذا ىك الذؼ يعني أخص مف الخبر، كالخبر أعـ منو بإطبل -كىك المخبر عنو  - أكال  
الشيء  ، كىذا  ادؽ ألفَّ شيء   جكىرٍ  لُّ ثـ كذا. فتقكؿ: كُ بقكليـ: أنكر األشياء كذا النحكيكف 

، فمك كمكانا   جكىر مكجكد، كنعني بالجكىر المتحيز الذؼ قد شيل حيزا   ىك المكجكد، ككلُّ 
األعراض أشياء  ألفَّ  عكست، فقمت: كل شيء جكىر، أؼ: كل مكجكد جكىر متحيز، لكاف كذبا  

هللا تعال  مكجكد، كليس بجكىر، تعال   ألفَّ  ككف ك را  مكجكدة، كليست بجكاىر متحيزة، بل كاف ي
 هللا عف ذلؾ.
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يعنكف: أنكر النكرات الداخل بعةيا تحت بعض  (النكرات شيء   أنكرُ )فمعن  قكليـ: 
أنكر مف  (شيء)المت اةمة في العمكـ كالخ كص. كلذلؾ ال يرد عمييـ أف يقاؿ: ليس 

 .(مكجكد)

ليس  شيءٍ  بَّ قيل: رُ  .ف المعمكـ يقع عم  المعدكـأل (شيء)أنكر مف  (معمكـ)فإف قيل: 
عم   (شيء)ـ ليست بأعـ مف مف حيث ىي فقط ال بالنظر إل  العالِ  (معمكـ)بمعمكـ لنا، فم ظة 

كل شيء معمكـ هلل تعال ؛ فإف مف األشياء ما ىك مجيكؿ عندنا،  اإلطبلؽ، فبل يرد عمينا أفَّ 
، فم ظة  في دؽ عميو أنو إةافية، ال ينبيي أف تقرف بما ىك مكةكع عم   (كـمعم)ليس بمعمـك

 ."ذات مف حيث ىي تمؾ الذات ال بالنظر إل  غيرىا
 التوضيح والتحميل:

 .أقساـ النكرات مف حيث العمكـ كالخ كصزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ، كأبي(2)، كالحريرؼ (1)ككافق أبك حياف في ىذه المسالة ما قالو النحكيكف أمثاؿ ابف جني 
 .(5)، كابف يعيش(4)، كأبي البقاء العكبرؼ (3)الحسف الباقكلي

 

 الخالؼ في النكرة المعرفة أييما أصل أو فرع ؟ -135
عمـ أف النكرة ىي األكؿ، كالمعرفة بعدىا كطارسة عمييا، ىذا ا ك " : (6)كيقكؿ أبك حياف 

ير، مظتدخل عميو أؿ كاإلةافة، كالمةمر اخت ار تكرير ال مذىب س؛ أال ترػ أف غبلما  
: زيد الحاةر، كلذلؾ ال يتناكؿ اسـ  استيني بو عف (ىذا)كالمشار ناب مناب المظير، فػ

. كيدؿ عم  أنو في مكةعو قكليـ: يا ىذا العاقل، برفع العاقل، كمف حيث الشخص إال حاةرا  
اسـ اإلشارة مبن  كاف ال يجكز فيو إال الن ب ألنو ليس لو ل ع ةـ يحمل عميو، فمكال نيابتو 

 ناب ما يظير فيو ل ع البناء المشبو لئلعراب ما جاز الرفع في النعت.م

                                                 

 (.99-98الممع )صابف جني،  (1)
 (.38الحريرؼ، شرح ممحة اإلعراب )ص (2)
 (.273شرح الممع )صالباقكلي،  (3)
 (.472-1/471المباب في عمل البناء كاإلعراب )جأبك البقاء العكبرؼ،  (4)
 (.3/351ش، شرح الم  ل )جابف يعي (5)
 (.106-2/105التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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كذىب الككفيكف كابف الطراكة إل  أف األمر ليس عمي ما ذىب إليو س، قالكا: ألف مف 
آخر، فحالة التنكير ىنا بعد حالة  كزيدٍ  األسماء ما التعريف فيو قبل التنكير، نحك: مررت بزيدٍ 

كالمةمرات. كمنيا ما التنكير فيو قبل التعريف كما  رقو التعريف أ بل  التعريف. كمنيا ما ال ي ا
 قاؿ س، فةـ الجميع إل  ىذا الةرب الكاحد غير  حيح.

األستاذ أبك عمي بأف قاؿ: لـ يمت ت س ىنا في التعريف كالتنكير إال  كان  ل عف ىذا
ذا نظر إل   حاؿ الكجكد كاف التنكير قبل إل  حاؿ الكجكد ال ما تخيمو الككفيكف كابف الطراكة، كاا

األجناس ىي األكؿ ثـ األنكاع، ككةعيما عم  التنكير إذ كاف الجنس ال  ألفَّ  التعريف  حيحا  
 يختمط بالجنس، كالنكع ال يختمط بالنكع، كاألشخاص ىي التي حدث فييا التعريف الختبلط

و، إذ الذؼ ح ل عةيا ببعض ببل شؾ بعد األنكاع، فالذؼ قالو س  حيح، ال اعتراض عميب
 ."لو التعريف تناكلو النكرة قبل

 التوضيح والتحميل:

 .المعرفة أييما أ ل أك فرع ؟ك الخبلؼ في النكرة عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كاتبع المرادؼ

النكرة ىي  كما ذكره أبك حياف فيما يخص ىذه المسألة ككذلؾ ما اختاره في ككف أفَّ   
، كأبك (3)، كأبي الحسف الباقكلي(2)األ ل، كالمعرفة ىي ال رع. يكافق ما عميو النحاة كالحريرؼ 

 .(6)، كالسيكطي(5)، كابف جابر اليكارؼ (4)البركات األنبارؼ 

ال تحتاج في أيةا  إال أنو ذكر عمة ذلؾ بأنَّيا " (7)كىذا ما ذىب إليو خالد األزىرؼ 
 ".بخبلؼ المعرفة، كما يحتاج فرع عما ال يحتاجداللتيا إل  قرينة، 

 
 

                                                 

 (. 137)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.38ممحة اإلعراب )صشرح الحريرؼ،  (2)
 (.273الممع )صشرح الباقكلي،  (3)
 (.241أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (4)
 (.1/148اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج ابف جابر (5)
 (.1/219السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 137شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
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 الخالؼ في الموصوؿ في المعرفة -136
 ".كمك كؿ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كأما المك كؿ ف ي المعرؼ لو خبلؼ: ذىب ال ارسي إل  أنو : " (2)كيقكؿ أبك حياف
يو تعرؼ بالعيد الذؼ في ال مة. كذىب أبك الحسف إل  أنو تعرؼ باأللف كالبلـ، كما ليس ف

فإنو تعرؼ باإلةافة. كاستدؿ ال ارسي  (أييـ)ألف كالـ فيك في معن  ما فيو األلف كالبلـ، كأما
  بكجكد مف كما كنحكىما مف المك كالت.

 بأفَّ  مذىبو أيةا   دّ كأجيب بالذؼ ذكرناه مف أنيا في معن  ما فيو األلف كالبلـ. كر  
جزء الشيء ال يعرؼ الشيء، كذلؾ ما  ال مة تتنزؿ مف المك كؿ منزلة الجزء منو، فكما أفَّ 

 ."تتنزؿ منزلتو

  التوضيح والتحميل: 

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في المك كؿ في المعرفة

 .ما ذكره أبك حياف (5)، كناظر الجيش(4)، كابف عقيل(3)كاتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (6)كذىب السيكطي

 

 أـ ال؟ أعرؼ المعارؼي المضاؼ أىو الخالؼ ف -137
 ".كالمةاؼ بحسب المةاؼ إليو" : (7)قاؿ ابف مالؾ

كأما المةاؼ فمـ يذىب أحد إل  أنو أعرؼ المعارؼ. كسبب ذلؾ : " (8)كيقكؿ أبك حياف
 .أنو إنما يكتس  التعريف مما أةيف إليو، فكيف يدع  أحد أنو أعرؼ مما اكتس  التعريف منو

الشيكخ أف أعرؼ المعارؼ ىك المةمر، كيميو العمـ، كيميو اسـ اإلشارة، كيميو كالذؼ تمقناه مف 
                                                 

 (.1/115ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.112-2/111أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/93الت ريح )جشرح خالد األزىرؼ،  (3)
 (.1/77يل، المساعد )جابف عق (4)
 (.1/433ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/220السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/115ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.119 -2/113أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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ذك األلف كالبلـ، كأما المةاؼ فإنو في رتبة المةاؼ إليو إال المةاؼ إل  المةمر، فإنو في 
النعكت عم  ما سيأتي  لساسمرتبة العمـ، ىذا الذؼ ات ق عميو شيكخنا، كقرركه، كلنكا عميو 

بل قاؿ أ حابنا: إف المةاؼ في رتبة .. تبيينو في باب النعت إف شاء هللا، كىك مذىب س.
نما قالك  ا ذلؾ لسبل يككف مساكيا المةاؼ إليو إال المةاؼ إل  مةمر، فإنو في رتبة العمـ. كاا

لممةمر في التعريف كاليرض، عم  ما اختاركه مف المذاىب في أف أعرؼ المعارؼ ىك 
المةمر فقط، فمك كاف المةاؼ إليو أعرؼ المعارؼ لكاف أعرؼ المعارؼ شيساف: المةمر، 

العمـ  كالمةاؼ إل  المةمر، كليس بعد المةمر رتبة تميو إال رتبة العمـ، فقالكا: ىك في رتبة
 في التعريف، كىذا مذىب س.

كذىب أبك العباس، إل  أف كل مةاؼ إل  كاحد مف ىذه المعارؼ األرلعة فإنو دكف ما 
عم  المةاؼ إل  المةمر، فكما أف المةاؼ إل  المةمر  أةيف إليو في التعريف حمبل  

اؼ إل  دكف المةاؼ إليو في التعريف، فكذلؾ المةاؼ إل  العمـ دكنو في التعريف، كالمة
 اسـ اإلشارة دكنو في التعريف، كالمةاؼ إل  ذؼ األداة دكنو في التعريف.

اِنبا الطُّكِر اأْلاْيمافا  كقد رد مذىب أبي العباس بقكلو تعال :  ـْ جا ْدنااُك كااعا كبقكؿ  (1) كا
 الشاعر:

ْت لاػػػػػػػوُ  ػػػػػػػراجا ػػػػػػػِر اْنةا باػػػػػػػاِء اأْلاْع ا تاػػػػػػػْيِس الظِّ  كا
 

ػػػػػػػػما   لَّْت ِمػػػػػػػػْف شا ػػػػػػػػاب  تاػػػػػػػػدا فِ ُعقا  (2)اِريِخ ثاْيػػػػػػػػبلا
 قكلو:ك  

... ... ... ... 
 

كاافِ   ػػػػػػػػػػػػػػدا تاػػػػػػػػػػػػػػيِس ِظباػػػػػػػػػػػػػػاِء الُحّمػػػػػػػػػػػػػػِب العا كا
(3) 

 
 :كقكلو

 
                                                 

 .]80: طو[ (1)
( كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب 10/293الميػػػػة )ج( كاألزىػػػػرؼ، تيػػػػذيب 160البيػػػػت المػػػػرغ القػػػػيس فػػػػي ديكانػػػػو )ص (2)

( كببل نسبة فػي ابػف دريػد، 6/78( كالزليدؼ، تاج العركس )ج1/375كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج( 2/314)ج
التػػذييل كالتكميػػل حيػػاف األندلسػػي،  يأبػػ( ك 2/177البحػػر المحػػيط )جحيػػاف األندلسػػي،  يأبػػ( ك 1/460جميػػرة الميػػة )ج

 (.1/439، تمييد القكاعد )ج( كناظر الجيش2/117)ج
 ( ك دره : 2/432( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج159ىذا عجز بيت المرغ القيس في ديكانو )ص (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ ُمْقِبػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ُمػػػػػػػػػػػػػػػػْدِبٍر ماعػػػػػػػػػػػػػػػػا        ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ ِم ا  ِمكا
 

 ... ... ... ... 
 (.2/117التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  يأبكببل نسبة في  
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... ... ... ...     
 

ػػػػػػػػػػػػػبِ   ِليػػػػػػػػػػػػػِد الُمثاقَّ ياُمػػػػػػػػػػػػػّر كُخػػػػػػػػػػػػػذُركِؼ الكا
(1) 

 كقكلو: 

 كشػػػػػػػاة الكنػػػػػػػاس األع ػػػػػػػر انةػػػػػػػرجت لػػػػػػػو
 

 (2)كػػػػػػػػػبلب رآىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػػد، فأحةػػػػػػػػػرا 
لممنعكت في  اىد أنو قد تقرر أف النعت يككف إما مساكيا  ككجو الداللة عف ىذه الشك  

ذا كاف كذلؾ فقد كُ التعريف آك أقل منو تعري ا    ف المةاؼ إل  ما فيو األلف كالبلـ بما ، كاا
اِنبا الطُّكرِ )ػلبلـ؛ أال ترػ أف )األيمف(   ة لفيو األلف كا بااءِ ػ)  ة ل (اأْلاْع ارِ )(، كجا  (تاْيِس الظِّ

كاافِ الُحّمِب ا)ك بااءِ ػ)  تاف ل (لعادا ِليدِ )  ة لػ (الُمثاقَّبِ )، كأيةا   (تاْيِس الظِّ ، فكاف يمـز (ُخذُركِؼ الكا
 مف قكلو أف يككف النعت أعرؼ مف المنعكت، كذلؾ ال يجكز.

كفي اإلف اح: اختم كا في المةاؼ، فمنيـ مف جعمو بمنزلة المةاؼ إليو في كل 
إل  البلـ، كيمـز عم  ىذا أف تككف األعبلـ بمنزلة  عم  قكؿ س فيما أةيف شيء اعتمادا  

، فإذا كاف المةاؼ إل  الةمير مثمو في (مررت بزيد أخيؾ)المةمرات ألنو أجاز في ال  ة: 
. كقد التـز ىذا جماعة، كبو قاؿ ابف ف أف يككف مساكيا  مالتعريف، كقد ك ف بو العمـ، فبل أقل 
 طاىر كابف خركؼ كجماعة ممف أدركنا.

ما أةيف إل   النحكييف مف جعل المةاؼ دكف المةاؼ إليو في التعريف سكػ  كمف
البلـ. كقاؿ أبك العباس: كل مةاؼ إل  معرفة فيك دكنيا في التعريف، فمف ىنا تعرؼ ما 

 يككف نعتا لمشيء.

: كالذؼ عندؼ أف س لـ يطمق التسكية إال في البلـ، كيمكف أف كقاؿ في اإلف اح أيةا  
 ."ألنيا أقل كجكه التعريف، فبل انحطاط بعدىا تككف تختص بيذا

 التوضيح والتحميل:

  أـ ال؟ أعرؼ المعارؼالخبلؼ في المةاؼ أىك أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد 

 
                                                 

 ( ك دره : 2/1114( كالجراكؼ، الحماسة الميرلية )ج77عجز بيت المرغ القيس في ديكانو )ص ىذا (1)
ػػػػػػػػػػػػػػأكاهُ     ـْ ياػػػػػػػػػػػػػػثِف شا لػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػْد كا ـْ ياْجيا ػػػػػػػػػػػػػػأْدراؾا لػػػػػػػػػػػػػػ  فا
 

 ... ... ... ...     
( كناظر 2/118التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  يأب( ك 2/369شرح التسييل )جكببل نسبة في ابف مالؾ،  

 (. 1/439تمييد القكاعد )جالجيش، 
 (. 2/118التذييل كالتكميل )ج حياف األندلسي، يأب كببل نسبة في (2)
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 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)كالسمسيمي ،(2)، كابف عقيل(1)كاتبع المرادؼ

في ىذه المسألة، كتابعيـ  (5)رؼ ككافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبا 
 أيةا . (6)السيكطي

 

 المضمر الباب السابع :
 

 الكوفييفمصطمحا الكناية والمكني عند  -138
 المةمر"." : (7)قاؿ ابف مالؾ

 (الكناية)، كالككفيكف يقكلكف: (المةمر)الب ريكف يقكلكف: ":  (8)كقاؿ أبك حياف
 ."(المكني)ك

  التوضيح والتحميل:

 .الكناية كالمكني عند الككفييف اف عم  ابف مالؾ م طمحاستدرؾ أبك حيا

ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه المرادؼ في تسمية ىذا الم طمح  (9)كيكافق السيكطي
ىذا عند النحكييف، كلكف مع زيادة منو في ذكر مسم  آخر لممةمر عند الب رييف فيقكؿ: "

 ."يكف يقكلكف الكناية كالمكن مبحث المةمر كالتعبير بو كبالةمير لمب رييف كالككف

 
 
 

                                                 

 (.138)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/78ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/172السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.438-1/435ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.244البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )صأبك  (5)
 (.1/222السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/120ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.2/128أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 (.1/223السيكطي، ىمع اليكامع )ج (9)
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 مف مواضع وجوب الخفاة في المضمر -139
 "كاسـ فعل األمر مطمقا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

كنقص الم نف قسـ لـ يذكره، كالةمير فيو كاجب الخ اء كيذه : " (2)كقاؿ أبك حياف
أتةجر، بمعن   ؼالخمسة، كىك اسـ ال عل الذؼ ىك مةارع لممتكمـ نحك: أكه بمعن  أتكجع، كأ

كنحكىما، فكاف ينبيي أف يقكؿ: كىك المرفكع بالمةارع ذؼ النكف أك اليمزة أك اسـ فعمو، كيأتي 
 ."بباقييا

مف فعل  الم در اآلتي بدال   كقد استدرؾ غير الشيخ أيةا  : " (3)كقاؿ ناظر الجيش
 ".األمر؛ فإنو يجب معو استتار الةمير

  التوضيح والتحميل:

قد ك  بف مالؾ مكةع مف مكاةع كجكب الخ اء في المةمر.استدرؾ أبك حياف عم  ا
ما ذىب إليو أبك حياف. بينما ذكر ناظر الجيش مكةعا  آخر  ،(5)كالسمسيمي ،(4)اتبع المرادؼ

 زيادة عم  ما ذكره أبك حياف.  

ما ذكره أبك حياف تماما ، كلكنو زاد مكاةع أخرػ يستتر فييا  (6)ككافق السيكطي
ب عل...  الةماسر ما يجب استتاره كىك ما ال يخم و ظاىر كىك المرفكع مفالةمير، فيقكؿ: "

قامكا ما خبل ػ)كأفعاؿ االستثناء ك (زيد أفةل مف عمركػ)كالت ةيل ك (ما أحسف زيدا  ػ)ك كالتعجب
 .(7)ا "كما عدا عمرك كال يككف خالد زيدا  

 

 

 

 
                                                 

 (.1/120ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.2/130لتذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، ا (2)
 (.1/450ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.140)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/174السمسيمي، ش اء العميل )ج (5)
 (.1/245السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 .245-244المرجع السابق، ص (7)
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 الخالؼ في عمة رفع وفتح وكسر الضمير البارز المتصل -140
ف رفع ب علٍ " : (1)الؾقاؿ ابف م تةـ لممتكمـ، كت تح لممخاطب، كتكسر  (فتاء)ماض  كاا
ك ل مةمكمة بميـ كألف لممخاطبيف كالمخاطبتيف، كبميـ مةمكمة ممدكدة لممخاطبة، كتُ 

 ".لممخاطبيف، كلنكف مشددة لممخاطبات

 تِ لْ را ةا  تا لْ را ةا  تُ لْ را كتمثيل ما ذكر انو رفع بال عل الماةي: ةا : " (2)كقاؿ أبك حياف
  بياء بعد الكسرة لممؤنث. (يتِ لْ را ةا )كي ، كحُ فَّ تُ لْ را ةا  ـْ تُ لْ را ا ةا ما تُ لْ را ةا 

كمنيـ مف قاؿ: كاف  عل ىذا لم رؽ.كاختم كا في التعميل: فمف النحكييف مف قاؿ: فُ 
خبارُ  المتكمـ أكل  بالةمة ألفَّ  ه عف ن سو أكثر مف إخباره عف غيره، فاستحق أف الكبلـ منو، كاا

 ف حظو مف الحركات الحركة األكل .يكك 

ذا خاطب جاز أف يخاطب إال كاحدا   كقاؿ ابف كيساف: إذا أخبر فميس يككف أبدا   ، كاا
عطف بعةو تح اسـ مف يخاطبو ألنو يكثر، كيُ و، كفُ كاثنيف كأكثر، فألـز الحركة الثقيمة اسمُ  كاحدا  

 ترككا في الكبلـ.كأنت كأنت، فتعد جماعة كميـ اش عم  بعض، فتقكؿ: أنت تكممتا 

 قاؿ ابف كيساف: ككسركا المؤنث، ألف الكسرة مف عبلمة التأنيث.

 كقيل: كسركا ألنيا لـ تبق حركة غير الكسرة.

لمةارعتيا ليا في قرليا  ـ فإجراء لمميـ مجرػ الكاكتُ لْ را ما كةا تُ لْ را كأما ةـ التاء مف ةا 
دت حرفيف ز ثنية لي رؽ بينيا كليف الجمع. ك تبعد الميـ في ال في المخرج منيا. ككانت الزيادة أل ا  

 ك.مُ تُ لْ را لما زدت حرفيف في المذكر في ةا  فَّ تُ لْ را في ةا 

حتاج إلييا ألنيا تعميل كةعيات، كالكةعيات كالذؼ أذىب إليو أف ىذه التعاليل ال يُ 
 ."لمَّ عا ينبيي أف ال تُ 

 التوضيح والتحميل:

 الةمير في عمة رفع كفتح ككسر النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .البارز المت ل

 

                                                 

 (.1/121ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.133-2/132التذييل كالتكميل )جك حياف األندلسي، أب (2)
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 ما قالو أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

ىذا االستدراؾ، كلكنو يرػ أفَّ ىذه التعاليل أبك حياف في  ذكرهما  (2)كأيد السيكطي
 السابق ذكرىا ُيحتاج إلييا بخبلؼ ما ذكره أبك حياف في أنو ال يحتاج إلييا. 

 

 ر المتكمـ في موضع التاة في  فعمُت(الخالؼ في وقوع الضمي -141
 ".تةـ لممتكمـ (فتاء)" : (3)قاؿ ابف مالؾ

: ، قاؿ س ن ا  تُ لْ را قد مثمناه بقكلؾ: ةا  (تةـ لممتكمـ ءفتا)كقكلو: : " (4)كقاؿ أبك حياف
أنا؛ ألنيـ استينكا بالتاء عف  لا عا ، ال يجكز أف تقكؿ فا عمتُ ال يقع أنا في مكةع التاء التي في فا 

 ".أنا

أنا. كاختمف مجيزكه: فمنيـ مف ق ره عم  إجازتو في الشعر.  لا عا كأجاز غير س: فا 
ك، كقاـ أنا. كأجازه أبك مي: يجكز في الشعر: قاـ ىجر ف أجازه في الشعر كغيره. قاؿ الكمنيـ م
عي أف إجازتو عم  معن  ليس في المت ل ألنو يدخمو معن  في الشعر كغيره، كادَّ  العباس

 لذلؾ قكؿ الشاعر: جاب، كمعناه ما قاـ إال أنا، كأنشد عمي بف سميماف تقكية  الن ي كاإلي

ُمكا ػػػػػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػيِّ أـ  ا ْبػػػػػػػػػػػػػلا الحا ػػػػػػػػػػػػػراْمتا حا  أ ا
 

 (5)إال يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدُىـ ُحّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ  
 ."، كال يجكز فيو غير ىذا، فعم  ىذا: قاـ أنا(ـا را  ا ػ)ب (ىـ)رفع قكلو:  

 التوضيح والتحميل:

خبلؼ النحكييف في عمة رفع كفتح ككسر الةمير مالؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف
 البارز المت ل.

 ما ذكره أبك حياف. (6)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

 (.141)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/223السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/121ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.2/133التذييل كالتكميل )ج (4)
( كابػف 1/58يػت فػي ابػف الشػجرؼ، أمػالي ابػف الشػجرؼ )جالبيت لطرفة بػف العبػد كلكػف لػـ أقػف عميػو فػي ديكانػو. كالب (5) 

 (.  1/237( كببل نسبة في السيكطي، ىمع اليكامع )ج260ع  كر، ةراسر الشعر )ص
 (.141-140)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
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 أيةا .  (2)في ىذا االستدراؾ، ككافقيما السيكطي (1)كيؤكد أبك حياف ما ذكره ابف ع  كر
 

 مغات في ميـ الجمعال -142
 ".مت ل كتسكيف ميـ الجمع إف لـ يمييا ةمير" : (3)قاؿ ابف مالؾ

عم  ثبلثة مذاىب:  -يعني ميـ الجمع  -العرب فييا كفي البسيط: : " (4)كقاؿ أبك حياف
، كمنيـ مف يثبتيا إذا كقعت بعدىا ىمزة ، كمنيـ مف يحذفيا مطمقا  منيـ مف يثبت الكاك مطمقا  

 ."ألنيا مف آخر الحمق، فمد ما قبميا ليتك ل بالمد إل  تحقيقيا

  التوضيح والتحميل:

 .الميات في ميـ الجمعدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾاست

 ما ذكره أبك حياف. (5)كقد اتبع المرادؼ

في الميات التي  (7)، كابف منظكر(6)كذىب أبك حياف إل  ما قالو كل مف ابف األثير 
تخص ميـ الجمع. لكنيما تطرقا لذكر الميتيف األكل  كالثانية بينما المية الثالثة ان رد أبك حياف 

 كرىا. بذ

 

 الميـ في الضمير سبب ز ادة -143
زاسدة  ـْ تُ لْ را ما ىك الةمير، كالميـ فيو كفي ةا تُ لْ را كالتاء كاأللف في ةا ":  (8)قاؿ أبك حياف

 لتقكية الةمير، كما عممكا في ذا، فقالكا: ىذا.

 ي كقاية لم تحة.نِ لا را كقاؿ ال قمي: زيدت الميـ كقاية لمةمة كما زيدت النكف في ةا 

                                                 

 (.261-260ابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص (1)
 (.1/237السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/121ؾ، شرح التسييل )جابف مال (3)
 (.2/136التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.142)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.2/178ابف األثير، النياية )ج (6)
 (.14/304ابف منظكر، لساف العرب )ج (7)
 (.2/136أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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فرقكا فيو بيف التثنية كالجمع، بالكاك ىنا، كاأللف ىناؾ، ( كمُ تُ )ع فةميره: كأما الجم
ا بذلؾ ألف األلف لمتثنية كالكاك لمجمع في اإلعراب، كةمت الميـ ألجل الكاك، كقد  َّ تا كاخْ 

ف كانت جزء    ".وِ يْ ما كعا  وِ يْ ا كال مة مف فِ بما ليس جزء   ا مف الةمير، تشبييا  تحذؼ الكاك، كاا
  والتحميل:التوضيح 

 .سبب زيادة الميـ في الةميرعم  ابف مالؾ وكااستدر في أبك حياف ان رد  

نحك:  الميـ في الةميرما ذىب إليو أبك حياف فيما يخص عمة زيادة  (1)ككافق ديكنقكز 
ـُ(.)ُتُمك(   في )ةرلت

 

 الجمع الغائب عودة الضمير عمى -144
 ".الياسبات أك مياسبةلجمع الياسب غير العاقل ما لك " : (2)قاؿ ابف مالؾ

كنقص الم نف أف يقكؿ كما قاؿ غيره مف النحكييف: إنو قد يعكد : " (3)كقاؿ أبك حياف
ـِ لاِعْبراة   الةمير عميو كما يعكد عم  الكاحد المذكر، نحك قكلو تعال :  ا ـْ ِفي اأْلاْنعا فَّ لاُك كااِا

ـْ ِممَّا ِفي ُبُطكِنِو  ُنْسِقيُك
(4)." 

  :التوضيح والتحميل

 .ؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ عكدة الةمير عم  الجمع الياسبااستدر 

 ما ذكره أبك حياف. (5)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (7)، كابف الحاجب(6)كأيد أبك حياف ما ذكره كل مف ابف يعيش 

 
 

                                                 

 (.32شرح مراح األركاح )ص ديكنقكز، (1)
 (.1/129ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.2/155التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 .]66: النحل[ (4)
 (.147-146)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.3/226ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (6)
 (.1/438أمالي ابف الحاجب )ج ابف الحاجب (7)
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 فعل التعجبالخالؼ في لحاؽ نوف الوقاية  -145

ن ب بيير   ة أك جر بمف أك عف أك  تمحق قبل ياء المتكمـ إف" : (1)قاؿ ابف مالؾ
 ".نكف مكسكرة لمكقاية ،كلدفأأك بجل  قد أك قط

ي: نِ ما ما جْ ي، كما أا نِ نا سا حْ كاختم كا في لحاقيا فعل التعجب، نحك: ما أا : " (2)كقاؿ أبك حياف
الكقاية. كذىب  فذىب الب ريكف إل  أف حكمو في ذلؾ حكـ ساسر األفعاؿ في لزكـ نكف 

إل  أف لحاؽ النكف لو ىك عم  سبيل الجكاز ال عم   -اره بعض أ حابنا كاخت -الككفيكف 
 .ي!نِ فا را ظْ ي! كما أا نِ ما ما جْ ي! كما أا فِ را ظْ ي! كما أا مِ ما جْ سبيل المزكـ، فأجاز أف تقكؿ: ما أا 

كلعميـ قالكا ذلؾ بالقياس فإنو عندىـ اسـ، فإف كاف ما أجازكا مف قاؿ بعض أ حابنا: 
 انتي . .يو باألسماء مف حيث لـ يت رؼو شبفكجي ذلؾ مسمكعا  

كما أجازه الككفيكف مف ذلؾ ىك سماع عف العرب  رحكا بذلؾ فكجب قبكلو. كقد 
 استعممو بعض مشايخنا النحاة األدباء في شعره فقاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  مالاػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ُتْحِسػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ  سا    يػػػػػػػػػػػػػػػػػا حا
 

باػػػػػػػػػػػػو؟  ػػػػػػػػػػػػكػ ُمْتعا  إلػػػػػػػػػػػػ  ُنُ ػػػػػػػػػػػػكٍس فػػػػػػػػػػػػي اليا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْكسا ْرِد كبالسَّ ْزتا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  فِ طا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ُمْذىاباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ بالسَّ ةا خا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ حا   ا

ػػػػػػػػػػػػِني!  : مػػػػػػػػػػػػا أاْحسا  يػػػػػػػػػػػػا ُحْسػػػػػػػػػػػػناُو إذ قاػػػػػػػػػػػػاؿا
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾا الم ػػػػػػػػػػػػػػػػِع مػػػػػػػػػػػػػػػػا أاْعذاباػػػػػػػػػػػػػػػػْو! 
ػػػػػػػػػػػػػػػِني   قمػػػػػػػػػػػػػػػُت لػػػػػػػػػػػػػػػو: ُكمُّػػػػػػػػػػػػػػػؾا ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػدؼ سا

 
اِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاْعذاباوْ   كُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ أاْل ا

(3) 
 ."في أبيات ذكرىا 

  التوضيح والتحميل:

 .ؼ في لحاؽ نكف الكقاية فعل التعجبالخبلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (4)ناظر الجيشكاتبع 

                                                 

 (.1/134شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.178-2/177التذييل كالتكميل )جأبك حياف ألندلسي،  (2)
 ن ح الطيبالمقرؼ، ك  (2/194)ج حياة الحيكاف الكبرػ الدميرؼ، مد بف ال راء الةرير في ػاألبيات ألبي عبد هللا مح (3)

 تمييد القكاعدناظر الجيش، ك ( 2/178)ج التذييل كالتكميلأبي حياف األندلسي، كببل نسبة في ( 3/386)ج
 (.419)ص المستطرؼاألبشييي، ك  (1/488)ج

 (.488-1/487ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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، كأبي (1)كأيد أبك حياف في ىذه المسألة ما ذكره النحكيكف أمثاؿ أبي سعيد السيرافي 
 . (5)، كخالد األزىرؼ (4)، ككافقيـ كل مف الشاطبي(3)، كابف يعيش(2)البركات األنبارؼ 

 

 خالؼ في المحذوؼ في نوف الوقاية أىو النوف األولى أو الثانية أـ الوسطى؟ال -146
 ".كحذفيا مع لدف كأخكات ليت جاسز" : (6)قاؿ ابف مالؾ

مة غالنكف الثانية، كاألكل  مد يقط ىكذىب بعةيـ إل  أف السا: " (7)كقاؿ أبك حياف
ةرلني، ببلمي، كلشبو إنني كغُ في نكف الكقاية. كاحتج بأف نكف الكقاية دخمت لم رؽ بيف إنني 

ـ، كالمرأة تتكمـ، إذا قاؿ: كما دخل لم رؽ فسبيمو أف يبق  كال يسقط، كما أف الذؼ يقكؿ: أنت تتكم
سقط األكل  ألنيا ىي ال ارقة بيف الخطاب ، أسقط التاء الثانية كلـ يُ تاكامَّـُ  ، كالمرأةُ ـُ مَّ كا تا  أنتا 

كعم   تُ مْ ما كىا  تُ مْ مِ هللا، األ ل: ظا  عبدُ  ماءِ مْ كعا  تُ مْ كىا  تُ مْ كالييبة، كىذا كإسقاط األكل  مف ظا 
يا قبل يد حذفُ قاسـ، فقد عُ  زيدا   إفْ  تُ مْ مِ يـ: عا عم  أف الساقط ىي الثانية قكلُ  الماء. كيدؿ أيةا  

 قت.حِ نكف الكقاية، فمتكف المحذكفة إذا لا 

يزاف عتبلؿ بداللة مِ سرع إل  الساكف االكقيل: المحذكؼ ىي األكل  ألنيا ساكنة، كيُ 
الكسط  ألف األخيرة اسـ، كليست  ا فالمحذكفةا ككأنّ ا كلكنَّ ا كأنَّ اف. كأما إنَّ كا كسر ك حة خِ كمُ 

 ."لمكقاية. كقيل: المحذكؼ األكل 

 التوضيح والتحميل: 

 

 

 

                                                 

 (.3/135أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (1)
 (.108-1/104أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (2)
 (.4/412ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (3)
 (.440-4/439الشافية )ج شاطبي، المقا دال (4)
 (.1/116خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (5)
 (.1/134ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.185-2/184التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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الخبلؼ في المحذكؼ في نكف الكقاية أىك النكف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .أـ الكسط ؟ األكل  أك الثانية

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيش، ك (1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذا الخبلؼ. (3)كأبك حياف قريب مما ذكره المالقي 
 

 مذىب البصر يف في الضمير  أنا(  -147
 ".(أنا)ن  ل في الرفع، منو لممتكمـ مف المةمر م" : (4)قاؿ ابف مالؾ

سـ ىك اليمزة كالنكف، كأما األلف بعدىا كمذىب الب رييف أف اال: " (5)كقاؿ أبك حياف
نما تُ متُ عا فزاسدة، بدليل حذفيا في الك ل إذا قمت: أنا فا  زاد لمكقف كزيادة ىاء السكت، ، كاا

 ".وْ نا ؼ أا دِ ْ  ىذا فا "كقكؿ حاتـ:  عاقبيما الياءُ كتُ 

 التوضيح والتحميل: 

 .مذىب الب رييف في الةمير )أنا(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (7)، كناظر الجيش(6)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)السيكطي كأيد

 
 
 
 

                                                 

 (.152)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/489ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.360المالقي، ر ف المباني )ص (3)
 (.1/140شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.2/194أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.154)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (.499-1/498ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (7)
 (.236-1/235ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (8)
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 حراة النحاة في اسمية  تاة( الضمير  أنت( -148
 ".كت رفا   كيتمكه في الخطاب تاء حرفية كاإلسمية ل ظا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

خذت سـ، قاؿ ال راء: أُ بكمالو ىك اال( تا نْ أا )   أفَّ كذىب ال راء إل: " (2)كقاؿ أبك حياف
 .كاحدا   عبل اسما  ، كجُ فْ ت إلييا أا مَّ ، فُة التاء مف قكلؾ: ذىبتا 

 ".(فْ أا )بػ ْت را ثِّ ، ككُ فعمتا  سـ، كىي التي كانت فيىب ابف كيساف إل  أف التاء ىي االكذ

بل خبلؼ، كفاسدتيا ىنا كىذا الذؼ أختاره ألنو قد ثبتت اسمية التاء في ةرلت كفركعو ب
في أنت كفركعو فاسدة فعمت كفركعو، كلـ يثبت في كبلـ العرب أف التاء لمخطاب فيحمل عميو 

الةمير ىك ةمير الخطاب ( أف)ىذا، كقد ثبتت اإلسمية، فيحمل ىذا عميو، كال يمكف أف يككف 
ب، كمف حيث نافي الخطازيد عميو حرؼ خطاب لمتدافع؛ ألنو مف حيث ىك مكةكع لممتكمـ يُ 

المكثر بو التاء حت  ي ير  (أف) نافي التكمـ، فالذؼ نختاره ىك أفَّ التاء تدؿ عم  الخطاب تُ 
، كىذا نظير ما قاؿ ال مدلكال   ةمير المتكمـ، كأنو كافقو ل ظا   ىك غير من  بل   مستقبل   ةميرا  

 (".اؾإيَّ )بعةيـ في 
  التوضيح والتحميل:

 .اء النحاة في اسمية )تاء( الةمير )أنت(آر أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كناظر الجيش(3)كقد اتبع المرادؼ

، كتابعيـ في ىذه المسألة (5)أبك البركات األنبارؼ أبك حياف ما ذىب إليو  كأيد
 .(6)السيكطي

 

 
 

                                                 

 (.1/140شرح التسييل )جمالؾ،  ابف (1)
 (.197-2/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.155)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/501ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.575-2/574أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (5)
 (.1/236ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (6)
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 أصل الضمير ف  أنت( و أنا( -149
مركبة مف ألف أقـك كنكف ( تأن)كذىب بعض المتقدميف إل  أف : " (1)قاؿ أبك حياف
. كىذا قكؿ ينبيي أف ال يتشاغل مركب مف ألف أقـك كمف نكف قمنا( أنا)نقـك كتاء قمت، كأف 

 . بو"

 التوضيح والتحميل:

 .أ ل الةميريف )أنت( ك)أنا(أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 حياف في ىذه المسألة. كأب ما ذىب إليو (2)السيكطي كأكد

 

 ي الضمير  أنت( في التثنية والجمعسبب ضـ التاة ف  -150

 ية كما في المت ل، كاأللف أ مية،ما زيدت الميـ تقك تُ نْ كفي التثنية أا : " (3)قاؿ أبك حياف
شتراؾ، ككانت الةمة ألنيا يحتاجكف إل  ال رؽ لعزميـ عم  االكةمت التاء ىنا ألنيـ ال 

حذؼ في حذؼ كما تُ ، كتُ مك، كالكاك أ ميةحركة ما ال يككف في األ ل. كفي الجمع أنتُ 
ف كاف ال اشتراؾ في ىذا ، كالنكف األكل  زاسدة، كُة فَّ المت ل. كفي المؤنث أنتُ  مت التاء ىنا كاا

 ".الجمع ألف الت رقة قد ح مت بالنكف 
  التوضيح والتحميل:

 سبب ةـ التاء في الةمير )أنت( في التثنية كالجمع أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)دؼكقد اتبع المرا

 حياف في ىذه المسألة. كأبإليو ذىب ما  (5)السيكطي كأكد 

 
 

                                                 

 (.2/197أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/237ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.  2/197أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (. 155)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/237السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 الخالؼ في عمة بناة  نحف( بالضـ -151
 ".كل اعل ن عل نحف" : (1)قاؿ ابف مالؾ

التثنية كالجمع قكؼ، فأعطي  قاؿ ال راء كثعمب: لما تةمف معن : " (2)كقاؿ أبك حياف
حيث المطر، فتةمنت محميف. ككذا  بُ ْ  قالكا: الخِ  يثُ ح( حيثُ )أقكػ الحركات كما ةمكا 

تا أثقل ما مِّ عند ال راء، لما تةمنا معناىما في أن سيما كمعن  المحذكؼ بعدىما حُ  كبعدُ  قبلُ 
 الحركات.

 سكنت الحاء.، فقمبت حركة الحاء عم  النكف، كأُ فْ حُ كقاؿ ىشاـ: األ ل نا 

ألنيا متعمقة بشيء، كىك اإلخبار عف اثنيف  دُ عْ كبا  لُ بْ مثل قا  فُ حْ كقاؿ أبك العباس: نا 
 .دُ عْ كبا  لُ بْ قا كأكثر، فأشبيت 

مف جنس الكاك،  لجماعة، كمف عبلمة الجماعة الكاك، كالةمةُ  كقاؿ أبك إسحاؽ: "نحفُ 
كا مُّ ". قاؿ: "كليذا ةا لساكنيف حرككىا بما يككف لمجماعةا اللتقاءفمما اةطركا إل  حركة نحف 

لاةا ا اك الجماعة في: ك  بلا ُكا الةَّ  ".(3) ْشتارا

انتي  ما نقمناه في تعميل  شبو الرفع"ؾ بما يُ رِّ حُ كقاؿ عمي بف سميماف: "نحف لممرفكع، فا 
 ."ع، كليس فيو كبير فاسدةْة عم  الةـ، كىك تعميل كا  (فُ حْ نا )بناء 

  التوضيح والتحميل:

 .بالةـفي عمة بناء )نحف(  النحاة خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)كقد اتبع المرادؼ

 .حياف في ىذه المسألة كأب ما قالو (5)السيكطي نحاك  
 

 

                                                 

 (.1/140ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.198-2/197التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 .]16: البقرة[ (3)
 (.155)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.239-1/238السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 ( أىما اسـ أـ ضمير؟ىي و (ىو  الخالؼ في -152
  ".كلمييبة ىك كىي" : (1)قاؿ ابف مالؾ

سـ ىك نث. كالمعركؼ عند الب رييف أف االىك لممذكر، كىي لممؤ : " (2)كقاؿ أبك حياف
لك كانت لممد لـ تحرؾ كما في ألنيا متحركة، ك ممتيما، كليست الكاك كالياء زاسدة لممدكىي بج
كما يكقف عم  النكف في  (هْ كا ىُ )، كلذلؾ ثبتت في الكقف، كتبيف حركتيا بالياء نحك: وُ ةرلا 

 حذؼ في الةركرة.بالمت ل المن كب، فتُ  وُ بَّ شا ، لكنيا قد تُ ةرليفَّ 

سـ، كالكاك ىي اال يا كىِ  كا الزجاج إل  أف الياء مف ىُ كذىب الككفيكف كابف كيساف ك 
 كالياء مزيداف لمتكثير. كتأكلو ابف كيساف عم  س ألف س أنشد:

ـا ِبيػػػػػػػا اِر ِ ػػػػػػػدٍؽ قاػػػػػػػد أقاػػػػػػػا بايناػػػػػػػاُه فػػػػػػػي دا
(3)     

 
 ... ... ... ...  

 كأنشد: 

ػػػػػػػػػػػػػػا  (4)دار  ِلُسػػػػػػػػػػػػػػْعدػ إْذ ِىػػػػػػػػػػػػػػػ ِمػػػػػػػػػػػػػػف ىاكاكا
 .يا كىِ  كا ىُ زاسداف عم  لية مف قاؿ: فحذؼ الكاك كالياء، فدؿ عم  أنيما  

ما قاما. كلذلؾ استدؿ يا في التثنية، تقكؿ: ىُ عم  ذلؾ حذفُ  قاؿ ابف كيساف: كيدؿُّ 
مك،  كْ ما، كىُ  كْ قالكا: كاأل ل ىُ  الككفيكف. كىك ةعيف ألف التثنية كالجمع أل اظ مرتجمة،

نت، كِّ الةمة عمييا، فحذفكىا، فسُ  ركت الكاك بالةـ، كما فعمكا في تاء أنتما كأنت، فاستثقمكافحُ 
ك مُ ما كىُ ما. كالميـ في ىُ ك، كلـ تحذؼ األلف مف ىُ مُ ذفت الكاك مف ىُ ، كحُ فحذفت استخ افا  

  زاسدة. 

                                                 

 (.1/140ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.200-2/198أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
( كأبي البركات 1/281( كأبي محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج1/31في سيبكيو، الكتاب )جببل نسبة ت البي (3) 

( 1/143( كابف مالؾ، شرح التسييل )ج126( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص2/557األنبارؼ، اإلن اؼ )ج
( كالسيكطي، ىمع 1/504)ج اعدتمييد القك ناظر الجيش، ك ( 2/199)ج التذييل كالتكميلكأبي حياف األندلسي، 

 ( كعجزه:1/239اليكامع )ج
... ... ... ...     
 

مُِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُنعا مُِّمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كما  حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُيعا
  

( كأبي حياف 15/476( كابف منظكر، لساف العرب )ج126في ابف ع  كر، ةراسر الشعر )صببل نسبة البيت  (4) 
 (.1/239)ج اليكامع ىمعالسيكطي، ك ( 2/199)ج التذييل كالتكميلاألندلسي، 
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 ـ ةمير بجممتو. كلـ يجعل الميـ زاسدة.ما كىُ كي عف أبي عمي أنو قاؿ: ىُ كحُ 

الثانية كالكاك، كلـ يحذفكا ، كالنكف األكل  كالميـ، ك كفَّ ، كأ مو ىُ فَّ كجمع المؤنث: ىُ 
 ."ألنيا ليست بحرؼ مدّ  ـْ النكف كما قالكا ىُ 

إّنما ىك الياء كالكاك  ـْ ىُ قاؿ ابف ع  كر: كاالسـ بعدىما كا : " (1)ناظر الجيشقاؿ ك 
، كالميـ كاأللف كالميـ كالكاك ما ىك الياء كالياء المحذكفةإنَّ  فَّ ث كىُ ا المؤنما ، كمف ىُ المحذكفة
 ."زكايد في أنتما كأنتـ كأنتف يفَّ يد كما أنَّ كالّنكف زكا

 التوضيح والتحميل:

اسـ أـ  مافي )ىك( ك)ىي( أىالنحكييف خبلؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ةمير؟

 ما ذكره أبك حياف (5)، كناظر الجيش(4)، كالسمسيمي(3)، كابف عقيل(2)كقد اتبع المرادؼ
 . كر في ىذه المسألةأةاؼ رأؼ ابف ع  ناظر الجيشإال أفَّ 

في ىذه المسألة، ككافقيـ  (6)البركات األنبارؼ  كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو أبك 
 أيةا .  (7)السيكطي

حياف الذؼ اختار  مخال ا  أبا في ىذه المسألةاختار مذىب الككفييف  (8)كلكف السيكطي 
 .مذىب الب رييف

 

 

 

 
                                                 

 (.1/502ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.155)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/99ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/188السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/502ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.563-2/577أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (6)
 (.242-1/239السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
 .240-239ص المرجع السابق، (8)
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   إّيا( مذاىب النحاة في الضمير المنفصل -153
 ".لمزجاج خبلفا   ةمير ال ظاىر(اإيّ )" : (1)ابف مالؾ قاؿ

 في المن  ل المن كب خبلؼ:: " (2)كقاؿ أبك حياف

ىك الةمير، كالمت ل بو حركؼ تبيف أحكاؿ  (اإيَّ ) فمف النحكييف مف ذىب إل  أفَّ 
  ..الةمير، كىك مذىب س، كاختاره ال ارسي، كعزاه  احب البديع إل  األخ ش.

  .سب إل  الككفييفا كلكاحقو، كنُ لي أنو بجممتو ىك الةمير، أعني إيَّ كمنيـ مف ذىب إ

يَّ  أفَّ كمنيـ مف ذىب إل   ا دعامة زيادة، تعتمد عمييا المكاحق المكاحق ىي الةماسر، كاا
 .لين  ل عف المت ل، كىك مذىب ال راء

في  فَّ ، كىُ اا اسـ ظاىر، كالمكاحق ةماسر أةيف إلييا إيَّ إيَّ  كمنيـ مف ذىب إل  أفَّ 
 مكةع خ ض باإلةافة، كنسبو ابف ع  كر إل  الخميل.

 ."فيك الذؼ  ححو أ حابنا كشيكخنا -كىك مذىب س -فأما المذىب األكؿ

 التوضيح والتحميل:

 .مذاىب النحاة في الةمير المن  ل )إّيا( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ذكره أبك حياف. ما (5)، كناظر الجيش(4)كالسمسيمي، (3)كقد اتبع المرادؼ

في ىذه المسألة، كلكنو زاد مذىبا  آخرا  البف حياف  كأب إليو ذىبا م (6)السيكطي ككافق 
 .بيف الظاىر كالمةمريككف  المن  ل )إّيا(الةمير أفَّ درستكيو الذؼ يرػ 

 

 

 

                                                 

 (.1/144ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.206-2/205أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.159)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/190السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.1/507الجيش، تمييد القكاعد )ج ناظر (5)
 (.1/243السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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  إعراب الضمير  أنت( وجوه  -154
 كمثاؿ ان  الو إلةمار العامل قكلو:" : (1)قاؿ ابف مالؾ

ْعػػػػػػػؾا ِعْمُمػػػػػػػؾا فااْنتاِسػػػػػػػْب  فاػػػػػػػِإفْ  ـْ ياْن ا  أاْنػػػػػػػتا لاػػػػػػػ
 

مَّػػػػػػػػػػػػػػؾا تاْيػػػػػػػػػػػػػػِديؾا الُقػػػػػػػػػػػػػػُركُف األاكااِسػػػػػػػػػػػػػػلُ   لاعا
(2) 

 كخرجو السييمي عمي كجييف:: " (3)كقاؿ أبك حياف 

لرفع باالبتداء بعد ما أجازه س مف جكاز ا  مبتدأ، كذلؾ عم (أنتا )أحدىما: أف يككف 
ي ىي مطمكب الشرط فعل ىك خبر، نحك: إف هللا إذا كاف في الجممة الت (إذا)أداة الشرط ك
حرؼ الشرط لـ يعدـ  بلف. كالذؼ سيل ىذا كجكد ال عل في الجممة الشرطية، فكأفَّ أمكنني مف فُ 

ف كليو االسـ المبتدأ.  ال عل كاا

ةع فيو الةمير المرفكع في مكةع ن ب، كىك مما كُ  (أنتا )كالكجو الثاني: أف يككف 
اه، رلني إال إيّ ْة ا كةعكا المن كب مكةع المرفكع، قالكا: لـ يا مكةع الةمير المن كب، كم

إذا ىك )كفي الحديث: "مف خرج إلي ال بلة ال ينيزه إال إياىا"، كفي المحكي مف كبلـ العرب: 
ذا ىي إيّ إيّ   .("اهاىا، كاا

  التوضيح والتحميل:

 

 

 

 

 
                                                 

 (.1/149ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
( كأبي عمي ال ارسي، شرح األبيات 3/1211( كابف قتيبة، المعاني الكبير )ج85البيت لمبيد بف رليعة في ديكانو )ص (2) 

( كابف مالؾ، شرح الكافية الشافية 198 سير أشعار ىذيل )ص( كابف جني، التماـ في ت492المشكمة اإلعراب )ص
ناظر ك ( 313-6/312)ج التذييل كالتكميلحياف األندلسي،  يأبك ( 2/140( كابف مالؾ، شرح التسييل )ج2/626)ج

( 3/136( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج1/290( كالعيني، المقا د النحكية )ج4/1662)ج تمييد القكاعدالجيش، 
( كابف 1/369( كالمرادؼ، تكةيح المقا د )ج4/2178ارتشاؼ الةرب )جحياف األندلسي،  يأبفي  كببل نسبة

( كاألشمكني، شرح 1/108( كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج1/44ىشاـ األن ارؼ، تخميص الشكاىد )ج
 (.2/254( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/429األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج

 (.2/224التذييل كالتكميل )جك حياف األندلسي، أب (3)
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 .إعراب الةمير )أنت( كجكه استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 .إعراب الةمير )أنت(في كجكه  كتمميذه المرادؼأبك حياف ما ذىب إليو  (1)عينيكأكد ال

 

  مف مواضع وجوب انفصاؿ الضمير -155
االن  اؿ، كلـ يذكرىا ا لكف ذكر ابف ع  كر  كرة يجب فيي: " (2)قاؿ ناظر الجيش

بم در مةاؼ إل  ال اعل، كمثل لذلؾ بقكلو:  الم نف كىي ما إذا كاف الةمير من كبا  
 ."بت مف ةرب زيد إياؾ، كمف ةرلؾ إياهعج

 التوضيح والتحميل:

 .مف مكاةع كجكب ان  اؿ الةميرمكةعا  عم  ابف مالؾ ناظر الجيشاستدرؾ 

 تماما  في ىذه المسألة. ناظر الجيشما ذىب إليو  (3)عبد القادر البيدادؼ كأكد
 

 مسميات مصطمح  ضمير الشلف( عند البصر يف -156
 ".المسم  ةمير الشأف عند الب رييف كاف أك" : (4)قاؿ ابف مالؾ

، كتسمية الب رييف لو ةمير الشأف كالحديث إذا كاف مذكرا  : " (5)كقاؿ أبك حياف
 ".كةمير الق ة إذا كاف مؤنثا  
 التوضيح والتحميل:

 .مسميات م طمح )ةمير الشأف( عند الب رييفأبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 

 

 
                                                 

 (.292-1/291العيني، المقا د النحكية )ج (1)
 (.1/526ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.5/309خزانة األدب )جعبد القادر البيدادؼ،  (3)
 (.1/162ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.  2/271التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيش، ك (2)قيلكابف ع ،(1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. تماما   ما ذىب إليو أبك حياف (4)ككافق السيكطي 

 

ـَ( -157  مذىب الكوفييف في  ِنْع
 ".ُرفع بنعـ أك شبيياأك " : (5)قاؿ ابف مالؾ

كذىب الككفيكف إل  أنو ال فاعل مةمر في نعـ، بل االسـ : " (6)كقاؿ أبك حياف
 ."نعـ ىك ال اعل بنعـ المرفكع بعد

 التوضيح والتحميل:

(أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد ـا  .مذىب الككفييف في )ِنْع

 ما ذكره أبك حياف. (8)السمسيميك  ،(7)كقد اتبع المرادؼ

(حكؿ (9)ككافق أبك حياف ما ذكره أبك البركات األنبارؼ  ـا  مذىب الككفييف في )ِنْع
 اىد التي تثبت حجج كل فريق. بالت  يل مبرىنا  ذلؾ باألدلة كالشك 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 169)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/114ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/557ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.  1/272السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/162شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.2/267التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
 (.169)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(دؼ، المرا (7)
 (.1/202السمسيمي، ش اء العميل )ج (8)
 (.103-1/81أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (9)
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 الخالؼ في المبتدأ ىل يكوف ضمير شلف أـ ال؟ -158
 ".كيبرز مبتدأ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كفي البسيط: اختم كا في المبتدأ ىل يككف ةمير شأف أك ال، : " (2)كقاؿ أبك حياف
. كجكزه النحكيكف جكزاه إال أف يككف معمكال  ىك زيد قاسـ، فمنعو ال راء كأبك الحسف، فمـ يُ  نحك:
فَّ  ألفَّ  ُقْل ُىكا  يةمر فييما، كىي داخمة عم  المبتدأ، فيك جاسز في المبتدأ. كقيل: منو  كاف كاا

د    َُّ أاحا
 3)،   ْـْ ِإْخرااُجُيـ ماْيُك ـ  عا رَّ ىذا مذىب الجميكر. كقد ركؼ عف ال راء كأبي  (  4كاُىكا ُمحا

ا الا  كبلـ هللا تعال  ككبلـ العرب، كقكلو تعال :  الحسف منعو. كىذا غريب، مع كثرتو في فاِإنَّيا
ارُ  لَُّو ُمْجِرم ا ، ك(  5تاْعما  اأْلاْب ا ْف ياْأِت را د   ، ك(  6ِإنَُّو ما  . كفي الشعر: ُقْل ُىكا  َُّ أاحا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ فَّ أفَّ كا أا باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ  أُ الا كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  وُ نا اِؾ شا
 

ػػػػػػػػػػػ فْ ااِ كا  كُش ُمػػػػػػػػػػػخُ    (7)ـُ يْ ِمػػػػػػػػػػػـُ حا يْ ِمػػػػػػػػػػػافا الحا كا
ف تؤكؿ بعةو، كما قيل في   ُقْل ُىكا  إل  غير ذلؾ مما كثر في كبلميـ في النظـ. كاا

د   قدكه، تإنيـ كانكا يتكممكف في تكحيد هللا، فقيل ليـ: )ىك( أؼ التكحيد الذؼ يجب أف تع   َُّ أاحا
نيـ تكممكا في الحشر كما يككف بعده، فقيل ليـ: إف ما تكممتـ بو كذا، فيذا ال يطرد في كل  كاا

 مكةع. انتي  مف اإلف اح.

، كال يككف في كفي البسيط: كةمير األمر كالشأف قاؿ ال راء: ال يككف إال معمكال  
د   االبتداء، كقكلو تعال   فأحد عنده بمعن  كاحد عم  البدؿ مف اسـ هللا كقكلو   ُقْل ُىكا  َُّ أاحا

ا تعال   ْيخ   ز الب ريكف أف يككف غير معمكؿ.كأجا (  8كاىاذاا باْعِمي شا

 قكؿ الشاعر: (ما)كمثالو اسـ 

 
                                                 

 (.1/164ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.281-2/279التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 .]1اإلخبلص: [ (3)
 .]85البقرة: [ (4)
 .]46ج: الح[ (5)
 .]74طو: [ (6)
( كببل نسبة في أبػي 1/137البيت لعبد قيس بف خ اؼ البرجمي في أبي الحسف القيسي،  إيةاح شكاىد اإليةاح )ج (7) 

حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل  يأبػػ( ك 17/126( كالكاحػػدؼ، الت سػػير البسػػيط )258عمػػي ال ارسػػي، المسػػاسل الحمبيػػات )ص
 (.2/280كالتكميل )ج

 .]72ىكد: [ (8)
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ػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػْف يا ما  كـا كُتتَّقػػػػػػػػػ ك الُكُمػػػػػػػػػُسػػػػػػػػػأْ ا ُىػػػػػػػػػكا ما
 

ْىرِ ِبػػػػػػػػ  ـِ الُبْخػػػػػػػػػلِ  ِو ناِسبػػػػػػػػاُت الػػػػػػػػدَّ اِس  (1)كالػػػػػػػػدَّ
    التوضيح والتحميل: 

خبلؼ النحاة في المبتدأ ىل يككف ةمير شأف أـ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ال؟

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيش، ك (2)اتبع المرادؼكقد 

 في ىذه المسألة. تماما   ما ذكره أبك حياف (4)السيكطي كأكد

 

 الخالؼ في  ما( ىل يمحقيا ضمير الشلف أـ ال؟ -159
 ".كاسـ ما" : (5)قاؿ ابف مالؾ

إذا عممت ىل يمحقيا ةمير  (ما)كقاؿ في البسيط: اختم كا في : " (6)كقاؿ أبك حياف
ألمر كالشأف أك ال. كقاؿ فيو: كأما إةمار الشأف فقيل يجكز عم  جية االن  اؿ، فتقكؿ: ما ا

ىك زيد قاسـ، كيجكز دخكؿ إال كما في الخبر، لكنو ال بد مف تقدـ إال عم  الجممة، فتقكؿ: ما 
 ىك إال زيد قاسـ؛ ألف معناه: ما الحديث إال ىذا، قاؿ الراجز:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرلاة  ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ِإالَّ شا ْكأابِ ما  اْلحا
 

ِلي  ػػػػػػػػػػػكِّ ِدؼ ِمػػػػػػػػػػػْف باْعػػػػػػػػػػػِدىاا أاْك  ا ػػػػػػػػػػػعِّ فا ا
(7) 

 ."قاسـ   ككذلؾ في االست ياـ: ىل ىك إال زيد   

 

                                                 

 (.1/562( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج2/281أبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جالبيت ببل نسبة في  (1)
 (.171)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/561ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.274-1/273السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/164ييل )جابف مالؾ، شرح التس (5)
 (.2/281التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
( كالجػػػكىرؼ، 5/175( كاألزىػػػرؼ، تيػػػذيب الميػػػة )ج112البيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي ابػػػف السػػػكيت، إ ػػػبلح المنطػػػق )ص (7) 

( كابػف سػيده، المحكػػـ 2/290( كالزكزنػي، قشػر ال سػر )ج2/778( كاليػركؼ، إسػ ار ال  ػيح )ج1/117ال ػحاح )ج
( كنػػػاظر 2/281كالتكميػػػل )ج التػػػذييلحيػػػاف األندلسػػػي،  يأبػػػ( ك 1/289( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج3/411)ج

 (.1/562الجيش، تمييد القكاعد )ج
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 التوضيح والتحميل:

 خبلؼ النحكييف في )ما( ىل يمحقيا ةمير الشأف أـ ال؟. زاد أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

، كابف (3)، كالجكىرؼ (2)ذكره النحكيكف كأبي سعيد السيرافيككافق أبك حياف ما  
 في ىذه المسألة. (5)، كأبي ال داء األيكلي(4)منظكر

 

 الخالؼ فيما يكوف فيو ضمير الشلف ُمستكناا  -160
 ".استكنانو في باب كافك " : (6)قاؿ ابف مالؾ

أنو يجكز.  كاختمف النحكيكف في ىذا التركيب: فذىب الجميكر إل : " (7)كقاؿ أبك حياف
 ، كبقكؿ الشاعر:(ونْ مِ  ر  يْ خا  تا أنْ  افا كا )كأنكر ال راء سماعو. كىك محجكج بقكؿ بعةيـ: 

ػػػػػػػػػػػْيِف ا  ْمػػػػػػػػػػػُع اْلعا يَّةا دا ػػػػػػػػػػػأاِمػػػػػػػػػػػْف ُسػػػػػػػػػػػما  ؼُ كْ ْذرُ ما
 

ْعػػػػػُركؼُ   ْبػػػػػلا اْلياػػػػػْكـِ ما ػػػػػافا ذاا ِمْنػػػػػؾا قا لاػػػػػْك كا
(8) 

. كذىب أبك مر مستكنا  كالقاسمكف بالجكاز اختم كا: فذىب الجميكر إل  أف فييا ةمير األ 
 ."الحسيف بف الطراكة إل  أنيا غير عاممة في شيء، كال أةمر فييا أمر كشأف كال غير ذلؾ

 التوضيح والتحميل:

 .الخبلؼ فيما يككف فيو ةمير الشأف ُمستكنا   أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

                                                 

 (.171)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/349شرح كتاب سيبكيو )جأبك سعيد السيرافي،  (2)
 (.2559-6/2558الجكىرؼ، ال حاح )ج (3)
 (.15/479لساف العرب )جابف منظكر،  (4)
 (.1/259الكناش )جأبك ال داء األيكلي،  (5)
 (.1/166ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.283-2/282أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
، األزمنة ( كالمرزكقي262( كالجاحع، المحاسف )ص24)صخميل شرؼ الديف تحقيق:  ،البيت لعنترة في ديكانو (8)

البحر المحيط حياف األندلسي،  يأب( ك 4/296( كابف عطية األندلسي، المحرر الكجيز )ج500كاألمكنة )ص
حياف  يأبك ( 7/227( كالتنكخي، نشكار المحاةرة )ج19/609( كببل نسبة في الطبرؼ، جامع البياف )ج8/320)ج

( كابف عادؿ الحنبمي، المباب 690/ 8لم كف )ج( كالسميف الحمبي، الدر ا2/283التذييل كالتكميل )جاألندلسي، 
 .(15/282)ج
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 ما ذكره أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

، كأبي عمي (3)، كأبي عمي ال ارسي(2)كيكف أمثاؿ سيبكيوكأيد أبك حياف ما ذكره النح 
 في ىذه المسألة. (5)، كابف يعيش(4)المرزكقي

 

 الخالؼ في تسمية المضمر عند الكوفييف -161
 "كعند الككفييف عمادا  " : (6)قاؿ ابف مالؾ

ىذه تسمية ال راء كأكثر الككفييف.  كقكلو كعند الككفييف عمادا  : " (7)كقاؿ أبك حياف
الككفييف سماه دعامة، كأنو يدعـ بو الكبلـ أؼ: يقكؼ كيثبت كيؤكد. كيسم  عند  كبعض

 المدنييف   ة، كيعنكف بو التككيد.

ليك الظريف،  كقد رد عمييـ س بامتناع: مررت بعبد هللا ىك ن سو، كلإجازة: إف كاف زيد  
جعميا ىينا ىينا   ة، فكيف يككف   ة كليس مف عرلي ي (ىك) قاؿ س: "كقد زعـ ناس أفَّ 

ىينا مستكرىة ال تكمـ بيا العرب  (ىكػ)  ة، لك كاف ذلؾ لجاز: مررت بعبد هللا ىك ن سو، ف
ف كنا لنحف  ألنو ليس مف مكاةعيا عندىـ. كيدخل عمييـ: إف كاف زيد   ليك الظريف، كاا

ال الحيف، فالعرب تن ب ىذا كالنحكيكف أجمعكف، كلك كاف   ة لـ يجز أف تدخل عميو 
نؾ ال تدخميا في ذا المكةع عم  ال  ة، كال يككف ىك كنحف   ة كفييا البلـ" انتي  البلـ؛ أل
 ."كبلـ س

 التوضيح والتحميل:

 .في تسمية المةمر عند الككفييفالخبلؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 ما ذكره أبك حياف. (8)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

 (.171)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/71الكتاب )جسيبكيو،  (2)
 (.220أبك عمي ال ارسي، المساسل الحمبيات )ص (3)
 (.500)ص األزمنة كاألمكنةالمرزكقي،  (4)
 (.2/338ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (5)
 (.1/167شرح التسييل )جمالؾ،  ابف (6)
 (.2/287التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
 (.172)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)



 271 

 ألة.حياف في ىذه المس إليو أبك ذىبا م (1)السيكطي كافقك 
 

  الفصل بيف الخبر ف عدـ وقوع -162
مسألة: ال يقع ال  ل بيف الخبريف، فبل تقكؿ: ظننت ىذا الحمك ىك : " (2)قاؿ أبك حياف

 ."الحامض، ألف الثاني ليس بالمعكؿ عميو كحده. كقيل: بدخكلو بينيما

  التوضيح والتحميل:

 .عدـ كقكع ال  ل بيف الخبريفذكر أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 ما ذكره أبك حياف. (3)كقد اتبع المرادؼ

 إل  ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كذىب السيكطي 

 

 الخالؼ في جواز إضافة  حؿ( إلى الضمير  -163
 آلو"." : (5)قاؿ ابف مالؾ

أجاز الجميكر ال بلة عم  غير األنبياء تبعا ،  ")آلو( : (6)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
ةافة )آؿ( إل  الةم ير، كمنع الثاني ابف النحاس كالزليدؼ كالكساسي، كىـ محجكجكف بقكؿ كاا

 أبي طالب:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمْيبِ  ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آِؿ ال َّ  كااْنُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر عا
 

اِبِدْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو الياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـا آلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾْ   كاعا
(7)" 

  

 
                                                 

 (.1/275السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/304أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.175)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/278ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (5)
 (.446-444ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (6)
كالػػػدميرؼ، حيػػػاة الحيػػػكاف الكبػػػرػ  (1/37ابػػػف السػػػيد البطميكسػػػي، االقتةػػػاب )جالبيػػػت لعبػػػد المطمػػػب ابػػػف ىاشػػػـ فػػػي  (7) 

 (.1/20شرح األشمكني )ج ال باف، حاشية ال باف عم ك  (2/313)ج
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 التوضيح والتحميل:             

في جكاز إةافة )آؿ( إل  خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ 
 .الةمير

 في ىذه المسألة. ابف ىشاـ األن ارؼ ما ذىب إليو  (1)السيكطيككافق 
 

 االسـ العمـ الباب الثامف :
 

 في الدغاـ القياس فيما يوجبو وزف  مفعل( -164
 ".ب ؾ ما يدغـ" : (2)قاؿ ابف مالؾ

، بِّ . كىك م عل مف الحُ ب  با حْ مثاؿ ذلؾ ما  (ب ؾ ما يدغـ) كقكلو: " (3)كقاؿ أبك حياف
مما عينو كالمو  حيحاف مف  لٍ عا  ْ باإلدغاـ، ألف ذلؾ حكـ ما  ا  بّ حا قتةي أف يككف ما كالقياس ي

كيككف  بل  ما عْ كال يجكز أف تككف الميـ أ مية، فيككف كزنو فا  رّّ  ا كما  دّّ را مخرج كاحد، كما قالكا: ما 
يـ إذ كانت أكؿ إذ اإللحاؽ مانع مف اإلدغاـ ألف الم ، فبل يككف ال ؾ شاذا  ددا رْ قا ر كا  ا عْ جا بِ  ممحقا  

كممة، كبعدىا ثبلثة أحرؼ فالقياس جعميا زاسدة، ألنو لـ تجيء أ مية فيما عرفت لو اشتقاؽ أك 
ذا ثبت أف الميـ زاسد كجب اإلدغاـ.ز  عْ ػ، بدليل قكليـ: ما زّ عْ ، نحك: مِ ت ريف إال نادرا    . كاا

مف فؾ ما  ، ألف ذلؾ أكسعفإف قيل: يجب جعل الميـ أ مية حت  ال يككف ال ؾ شاذا  
 يجب إدغامو ألف بابو أف يجيء ةركرة، نحك قكلو:

ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ األاْجماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  ِ اْلعا ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ِ َّ اْلحا
(4) 

أ الة  أفَّ  كرأكا يدد أ مية حت  يككف ال ؾ قياسا  مكلذلؾ جعل النحاة الميـ في مأجج ك  
ف كاف شذكذا   -الميـ  و.مأكسع مف فؾ ما يجب إدغا -كاا

                                                 

 (.2/516السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/171ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.312-2/311أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
( كالعينػػي، 3/1643( كالمػػرادؼ،  تكةػػيح المقا ػػد )ج337ص 80/1ىػػذا بيػػت ألبػػي الػػنجـ العجمػػي فػػي ديكانػػو )ؽ (4) 

( كالسػػػػػيكطي، شػػػػػرح شػػػػػكاىد المينػػػػػي 2/766( كخالػػػػػد األزىػػػػػرؼ، شػػػػػرح الت ػػػػريح )ج4/2134نحكيػػػػػة )جالمقا ػػػػد ال
 (.2/390( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/18( كأبي ال تح العباسي، معاىد التن يص )ج1/449)ج
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شذكذ جعل الميـ أ مية مع شذكذ فؾ المدغـ كاف  بٍ با حْ ما فالجكاب: أنو لما تعارض في 
كذلؾ  (ح ب ب) شذكذ فؾ المدغـ أكل ، ألنؾ إذا جعمت الميـ زاسدة كاف الم ع مف تركيب

ذا جعمت الميـ أ مية كاف مف تركيب بِّ الحُ مف  ، كيككف مشتقا  دمكجك  كذلؾ م قكد  (ـ ح ب) كاا
 ."عم  التركيب المكجكد أكل  في كبلميـ، فمما تعارض الشذكذاف كاف الحمل

  التوضيح والتحميل:

  .في اإلدغاـ ما يكجبو القياس في كزف )م عل( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كابف عقيل(1)كقد اتبع المرادؼ

ككافق أبك حياف كتمميذيو المرادؼ، كابف عقيل ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ ابف 
 في ىذه المسألة.  (5 ، كالعيني(4 الشاطبي، ك (3 ع  كر

 

 المناظرة النحوية بيف المبرد والمازني فيما يخص أفعل -165
 ".كمف األعبلـ األمثمة المكزكف بيا" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 با كَّ بو المبرد عم  أبي عثماف كال ما  ا  دَّ را  كلـ يذكر الم نف ما":  (7)كقاؿ أبك حياف
ىنا مثاؿ لمك ف كليس بك ف أال ترػ أنو يجب  لا عا أفْ  مازني: إفَّ بو قكؿ سيبكيو. كالذؼ قاؿ ال

ىذا رجل ) ين رؼ. قاؿ: فكذلؾ إذا قمنا: إذا كاف   ة فإنو ال لٍ عا فْ أا  لُّ ل في قكلنا: كُ عا  رؼ أفْ 
 يجب  رفو ألنو ليس ب  ة، بل ىك مثاؿ لمك ف. (لعا أفْ 

في الم ع   ة ( لعا أفْ ىذا رجل )ا: في قكلنل عا أفْ أبك العباس عم  أبي عثماف فقاؿ:  دَّ را ك 
و في حكمُ   اعا را المُ بو، بل  لا ثِّ   ما مُ اعا را   ة في الم ع فميس المُ  (لعا أفْ  لُّ كُ )كليس في قكلنا 

 الم ع.

                                                 

 (. 178)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/126ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.413-412ابف ع  كر، الممتع الكبير )ص (3)
 (.445-9/442الشاطبي، المقا د الشافية )ج (4)
 (.4/2134)ج المقا د النحكيةالعيني،  (5)
 (.1/183ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.  331-2/330أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 ػل بو أبك العباس عم  أبي عثماف  حيح إال أنو م ركؼ خبلفا  رادَّ كقاؿ أبك سعيد: ما 
أق   ل عا أفْ ي منع  رفو لمكزف كالك ف إال أف ىنا   ة، ككاف ينبيل عا أفْ  كذلؾ أفَّ  (س)

بو كما ىك كذلؾ ال يمتنع  فا ِ  كُ بو، فيك اسـ  فا ِ  ع إذا كُ لا أرْ أحكالو في الك ف أف يككف كا 
 مف ال رؼ.

ختل كال حيح في ما قالو أبك سعيد مُ األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: " قاؿ شيخنا
ليس ب  ة فعرض فيو الك ف، فمـ  أف يككف اسما   عم  عا ِة كُ ا  أْرلاع النظر قكؿ س، كذلؾ أفَّ 

و الحاةر راع  فيو حكمُ كال   ة، فينبيي أف يُ  ىذا لـ يستقر في كبلميـ ال اسما   أْفعالعتد بو ك يُ 
كليس  (بلنةفُ )ة بحكـ المكني عنو، إال تراىـ يمنعكف  رؼ يانلمك لو، كقد كجدنا العرب تحكـ

بف  فبلفُ )ككذلؾ يحذفكف التنكيف في قكليـ: ـ ما عا ة عف ـ، لما كاف كنايما في الحقيقة باسـ عا 
ليس في الحقيقة ب  ة بل ىك ( أْفعالرجل )لؾ مف األحكاـ، كىذا في قكلنا: إل  غير ذ (فبلف

  ع.نا مْ يُ ني بو عنو، فا بحكـ ما كُ كناية عف   ة، فينبيي أف يحكـ لو

 .لٍ ما فإف قيل: قد تككف ال  ة عم  ىذا الكزف م ركفة كأرْ 

الك ف أْفعال ىذا، كمع ذلؾ فإف األكثر في أْفعال معدكمة في  لٍ ما أرْ مت: عمة  رؼ ق
دخمو تاء التأنيث كال يككف تكىما أف ال  -أف ال ين رؼ ألف ما جاء دكف شرطي منو  رفو

 .قميل جدا   -في األ ل اسما  

  ة.كناية عف   (  ة ال ين رؼل عا أفْ  لُّ كُ )في قكلنا:  أيةا   أْفعالفإف قيل: فا 

منع كال في الم ع   ة عم  مك كؼ فيُ  رِ جْ بو الك ف، كلـ يا  لا ثِّ قمت: بل ىك اسـ مُ 
ف لـ   ."  ة، ف ح مذىب س" انتي  رِ جْ يا فيو معن  ك ف فيراع  كاا
  التوضيح والتحميل:

بيف المبرد كالمازني فيما  التي دارت المناظرة النحكيةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .يخص أفعل

 فيما يخص (2)، كأبي عمي ال ارسي(1)ما ذكره كل مف أبي سعيد السيرافيأبك حيافكأيد 
 ىذه المناظرة النحكية.

 
                                                 

 (.468-3/467شرح كتاب سيبكيو )جأبك سعيد السيرافي،  (1)
 (.24-3/21أبك عمي ال ارسي، التعميقة )ج (2)
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 الموصوؿ الباب التاسع :
 

 الجمل الطمبية الواقعة صمة الموصوؿ -166
 ".غير طمبية" : (1)قاؿ ابف مالؾ

طمبية  كما ذكره الم نف مف أف الجممة الكاقعة  مة تككف غير: " (2)كقاؿ أبك حياف
 ىك مذىب الجميكر، كفي ذلؾ خبلؼ:

أما جممة األمر كالنيي فذىب الكساسي إل  جكاز ذلؾ، فتقكؿ: الذؼ أةرلو، أك ال 
 .و زيد  تةرلْ 

  كأما جممة الدعاء إذا كانت بم ع الخبر فحكميا عند المازني حكـ الجممة األمرية
، ككأنو راع   يية رحمو هللا زيد  كالنييية عند الكساسي، فيجكز عند المازني أف تقكؿ: الذؼ ي

الخبر، كلـ يمحع معناه. كيقتةي مذىب الكساسي مكافقة المازني، بل ىك أحرػ بذلؾ ألنو إذا 
 ."أجاز ذلؾ مع  يية األمر كالنيي فؤلف يجيزه مع  يية الخبر المراد بو الدعاء أكل  كأحرػ 

  التوضيح والتحميل:

  .لطمبية الكاقعة  مة المك كؿالجمل ا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (6)كناظر الجيش ،(5)كالسمسيمي ،(4)كابف عقيل ،(3)كقد اتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (7)كذىب السيكطي 

 

 

 
                                                 

 (.1/186شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.3/7أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.187المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/137ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.1/219السمسيمي، ش اء العميل )ج (5)
 (.2/644ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.1/334ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
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 ما يقع صمة الموصوؿ في الجممة النشائية -167
 ".كال إنشاسية" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كما ذىب إليو مف أف جممة اإلنشاء ال تقع  مة ىك مذىب : " (2)كقاؿ أبك حياف
إل  أنو يجكز في ليت كلعل كعس  أف يقعف  مة لممك كؿ، فتقكؿ:  ـالجميكر. كذىب ىشا

 ، كالذؼ عس  أف يخرج عمرك.زيد   ، كالذؼ لعمو منطمق  زيد   الذؼ ليتو منطمق  

  مة لممك كؿ قكلو: (لعل)كمما يستدؿ بو ليشاـ في كقكع 

ـٍ ناْظػػػػػػػػػػػػػػػػراة  ِقباػػػػػػػػػػػػػػػػلا الَِّتػػػػػػػػػػػػػػػػيكا  نػػػػػػػػػػػػػػػػي لاػػػػػػػػػػػػػػػػراا  اِا
 

ػػػػػػػػػػػػطَّْت ناكااىاػػػػػػػػػػػػا أاُزكُرىاػػػػػػػػػػػػا  ْف شا مِّػػػػػػػػػػػػي كااِا لاعا
(3) 

، كلذلؾ ال يجكز ك ل (لعل)، فيي نظيرة إنشاء ألنو ترجٍّ  (عس ) كالمشيكر أفَّ  
ـْ ِإْف   :االست يامية عمييا في نحك قكلو تعال  (ىل)المك كؿ بيا، لكف دخكؿ  ْيُت قااؿا ىاْل عاسا

ـُ اْلِقتااؿُ كُ  ماْيُك  في قكؿ الراجز: (إفَّ )لػ ككقكعيا خبرا   ( 4 ِتبا عا

ػػػػػػػػػػػػػا  داسمػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػْذِؿ ُمِمحَّ  أاْكثاػػػػػػػػػػػػػْرتا فػػػػػػػػػػػػػي العا
 

ػػػػػػػػػػػػػْيُت  ػػػػػػػػػػػػػاِسما    ْف إنػػػػػػػػػػػػػي عاسا ال ُتْكِثػػػػػػػػػػػػػرا
(5) 

ذا ثبت ككنيا فعبل    فينبيي أف يجكز كقكعيا  مة  خبريا   دليل عم  أنيا فعل خبرؼ، كاا
 لممك كؿ ببل خبلؼ.

                                                 

 (.1/186ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (1)
 (.10-3/9التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
عكبػػرؼ، المبػػاب فػػي ( كأبػػي البقػػاء ال400البيػػت لم ػػرزدؽ فػػي أبػػي عمػػ  ال ارسػػي، شػػرح األبيػػات المشػػكمة اإلعػػراب )ص (3) 

( كبػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي أبػػػػي حيػػػػاف 6/151( كعبػػػػد القػػػػادر البيػػػػدادؼ، خزانػػػػة األدب )ج2/117عمػػػػل البنػػػػاء كاإلعػػػػراب )ج
كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي ( 9/131كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج( 3/9التػػػذييل كالتكميػػػل )جاألندلسػػػي، 
( كالسػيكطي، 2/645كنػاظر الجػيش، تمييػد القكاعػد )ج (15/565( كابف عػادؿ الحنبمػي، المبػاب )ج507المبيب )ص

 كلـ أقف عميو في ديكانو. (2/810يكطي، شرح شكاىد الميني )ج( كالس1/334ىمع اليكامع )ج
 .]246البقرة: [( 4)
( كلـ أقف عميو في ديكانػو كبػبل نسػبة فػي ابػف جنػي، 2/678البيت لرؤبة بف العجاج في العيني، المقا د النحكية )ج (5) 

( كأبػػػي 4/222( كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الم  ػػػل )ج265( كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػعر )ص1/99لخ ػػػاسص )جا
( كابػف مالػؾ، شػرح الكافيػة 1/393( كابػف مالػؾ، شػرح التسػييل )ج1/82الحسف القيسي، إيةاح شػكاىد اإليةػاح )ج

( كالسػػميف 463الػػداني )ص( كالمػػرادؼ، الجنػػ  3/9( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج1/451الشػػافية )ج
( كعبػد 1/181( كالسػيكطي، المزىػر )ج2/645( كناظر الجيش، تمييػد القكاعػد )ج2/387الحمبي، الدر الم كف )ج

 (. 8/374القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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في  (ذا)عم  أحد محتمبلت  (الذؼ)المراد بو  (ذا) مة لػ (عس )أف تككف كيحتمل 
 قكؿ الشاعر:

ُثكا ػػػػػػػػػػػدَّ ػػػػػػػػػػػ  اْلكااُشػػػػػػػػػػػكفا أاْف ياتاحا ػػػػػػػػػػػاذاا عاسا ما  كا
 

اِشػػػػػػػػقُ   ِسػػػػػػػػكاػ أاْف ياُقكُلػػػػػػػػكا ِإنَِّنػػػػػػػػي لاػػػػػػػػِؾ عا
(1) 

 كقكؿ اآلخر: 

ْيػػػػػػػػػػُدهُ  ػػػػػػػػػػاُج ياْبُمػػػػػػػػػػُغ جا جَّ ػػػػػػػػػػ  الحا ػػػػػػػػػػاذاا عاسا ما  كا
 

ْزناػػػػػػػػػػػػػػػا حا   اكا ِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػرا ِزياػػػػػػػػػػػػػػػادِ إذاا ناْحػػػػػػػػػػػػػػػُف جا
(2) 

 
عم  إةمار القكؿ  (قبل التي لعمي)كمف منع ذلؾ تأكؿ ىذا السماع، كقد تأكلكا قكلو 

 مة  (أزكرىا)كجعل  (لعمي)، أؼ: قبل التي أقكؿ لعمي، أك عم  إةمار خبر (التي)بعد 
ف شطت نكاىا لعمي أبمغ ذلؾ، كف ل بيف ال مة أ، كالتقدير: قبل التي (التيػ)ل زكرىا كاا

 ."كالمك كؿ بجممة االعتراض التي ىي: لعمي أبمغ ذلؾ
  التوضيح والتحميل:

 .ما يقع  مة المك كؿ في الجممة اإلنشاسيةأبك حياف عم  ابف مالؾ  زاد

 ما ذكره أبك حياف. (5)كناظر الجيش ،(4)كابف عقيل ،(3)كقد اتبع المرادؼ

 لمسألة.في ىذه ا كتبلميذه حياف إليو أبكذىب ا م (6)السيكطيكأيد 

 

 
                                                 

( 2/148( كالتبريػزؼ، شػرح ديػكاف الحماسػة )ج6/596( كابػف سػيده، المحكػـ )ج77البيت لجميل بثينة في ديكانو )ص (1) 
( كبػػبل نسػبة فػػي الراغػب األ ػػ ياني، 26/484( كالزليػػدؼ، تػاج العػركس )ج10/385كابػف منظػكر، لسػػاف العػرب )ج

( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل 2/377( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، البحػػػر المحػػػيط )ج2/110محاةػػػرات األدبػػػاء )ج
 (.  3/10كالتكميل )ج

( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػة 481زكقػػػػي، شػػػػرح ديػػػػكاف الحماسػػػػة )ص( كالمر 145البيػػػػت لم ػػػػرزدؽ فػػػػي ديكانػػػػو )ص (2) 
( كبػبل نسػبة فػي أبػي حيػاف 2/279كاليكسػي، زىػر األكػـ )ج( 1/281( كخالد األزىرؼ، شرح الت ػريح )ج2/688)ج

( كنػػاظر الجػيش، تمييػػد 3/10( كأبػي حيػػاف األندلسػي، التػػذييل كالتكميػل )ج3/1234األندلسػي، ارتشػاؼ الةػػرب )ج
 (.  2/646)جالقكاعد 

 (.188-187)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/137ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.2/645ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/334السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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 شروط الجممة الواقعة صمة  -168
كذكر أ حابنا شركط الجممة الكاقعة  مة، فزادكا فييا أنيا ال تككف : " (1)قاؿ أبك حياف

 قبميا. تعجبية كال مستدعية كبلما  

أما اشتراط انت اء ككنيا تعجبية فإف التعجب عندىـ خبر مف األخبار يقبل الت ديق 
ما أحسنو! كعمة ذلؾ أف التعجب إنما يككف مف خ ي  كالتكذيب، فبل يجكز: جاءني الذؼ
 السبب، كال مة مكةحة، فتنافيا.

كأما مف يذىب إل  أف التعجب إنشاء فكجو المنع ظاىر، كذلؾ أف اإلنشاء يككف في 
الحاؿ، كال مة ال تككف أبدا إال معيكدة بينؾ كليف مخاطبؾ عم  المشيكر، كاإلنشاء ليس فيو 

 تقدـ عيد، فبل يجكز.

كفي اإلف اح: "جممة الشرط كالجزاء كنعـ كلسس كجممة التعجب كميا تككف  مة 
 " انتي .بات اؽ إال جممة التعجب فإف فييا خبلفا  ( الذؼ)لػ

كفي البسيط: "كفي التعجب كالقسـ مف غير إةمار القكؿ خبلؼ، ككجو جكازه أنيما 
سنو! كلرجل ما أح خبر يكةحاف المك كؿ كما يكةح المك كؼ، فكما تقكؿ: مررت برجل

سافَّ   :مررت بالذؼ لتكرمنو، كقاؿ تعال لتكرمنو، كذلؾ تقكؿ:  ـْ لاماْف لاُيباطِّ فَّ ِمْنُك أؼ:   (2)كااِا
 لمذؼ ليبطسف".

  التوضيح والتحميل:

 .شركط الجممة الكاقعة  مة أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيشكقد اتبع 

 ناظر الجيش ميذهكتم ما ذىب إليو أبك حياف (5)السيكطي ،(4)الشاطبيكذىب كل مف 
 المسألة. في ىذه

 

                                                 

 (.3/11التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]72النساء: [( 2)
 (.2/647يد القكاعد )جناظر الجيش، تمي (3)
 (.478-1/477الشاطبي، المقا د الشافية )ج (4)
 (.335-1/334السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 السماع والقياس في وصل الموصوؿ بجممتي القسـ وجوابو والشرط والجزاة  -169
كذىب جماعة مف قدماء النحكييف إل  أنو ال يجكز ك ل المك كؿ : " (1)قاؿ أبك حياف

قد عرلت مف ةمير يعكد عم  المك كؿ؛ فبل يجكز أف بالقسـ كجكابو إذا كانت جممة القسـ 
 تقكؿ: جاءني الذؼ أقسـ باهلل لقد قاـ أبكه.

ت إحدػ الجممتيف مف يجكز الك ل بالشرط كالجزاء إذا عر إل  أنو ال ي كذىبكا أيةا  
 ةمير عاسد عم  المك كؿ، فبل يجكز: جاءني الذؼ إف قاـ عمرك قاـ أبكه.

 :كسماعا   سا  قاؿ أ حابنا: كذلؾ جاسز قيا

يد إال الجممتيف قد  ارتا بمنزلة جممة كاحدة بدليل أف كل كاحدة منيما ال ت  أما القياس فإفَّ 
 في الجممة الكاحدة.  كت فييما بةمير كاحد كما يُ  يباقترانيا باألخرػ، فاكت 

سافَّ  عال : كأما السماع فقكلو ت ـْ لاماْف لاُيباطِّ فَّ ِمْنُك سـ، كالقسـ ( جكاب قسافَّ لاُيباطِّ )، فػ كااِا
فَّ فْ )ما جكابو في مكةع  مة لػ  .منكـ لمذؼ كهللا ليبطسفَّ  (، التقدير: كاا

 ؟ليبطسفَّ  ( نكرة أؼ: إلنسانا  مافْ فإف قمت: لعل )

النكرة البد ليا مف   ة، كالجممة إذا كقعت   ة فبلبد فييا مف )ماْف(  فَّ فالجكاب: أ
 ممة القسـ كالجكاب أنيا تقع   ة فكذلؾ تقع  مة.رابط يرلطيا بالمك كؼ، فإذا ثبت في ج

الاُيـْ  : كمف السماع قكلو تعال  لُّؾا أاْعما ـْ را فِّيانَُّي فَّ ُكبلِّ لامَّا لاُيكا )ما( مك كلة في ، فػ( 2 كااِا
فِّيانَُّيـْ )(، كإفَّ البلـ الداخمة عمييا الـ )(، ك بر )إفَّ خمكةع  ( جكاب القسـ المحذكؼ، كالقسـ لاُيكا

  جكابو في  مة )ما(.ك 

 فإف قيل: لعل )ما( حرؼ زاسد، كليست بمك كلة؟

فِّيانَُّيـْ لا فالجكاب: أف ذلؾ يؤدؼ إل  دخكؿ الـ التككيد عم  مثميا، حت  كأنؾ قمت:  ، ماُيكا
 كذلؾ ال يجكز.

كقد رد شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع ىذا، كقاؿ: "الممتنع أف تدخل البلـ عم  
: "ال يمنع: فا ل في التقدير". كقاؿ أيةا   ا ف ل بينيما جاز؛ أال ترػ أف القسـ أيةا  البلـ، فإذ

ىذا ليس لمية فيو مجاؿ،  مف عنده أدن  مسكة مف المية، ثـ إفَّ  (جاءني الذؼ كهللا ألةرلنو)

                                                 

 (.15-3/12أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]111ىكد: [ (2)
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بل ىك معن  ال ي ح أف يخالف فيو أحد مف العقبلء ألف ال طرة السميمة تقبل مثل ىذا 
إف يكرمني  كهللا ألةرلنو، ككذا: زيد أقسـ باهلل ألةرلنو، ككذا: زيد   ك أف تقكؿ: زيد  اإلخبار، كى

 حالي، كقاؿ الشاعر: فْ سُ حْ تا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػو كاأانػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ فاْرجا  إذا اْسػػػػػػػػػػػػػػػػتاْدباْرتاُو سا
 

ػػػػػػػاٍؼ ُفكْيػػػػػػػقا األرض لاػػػػػػػْيس بػػػػػػػأعزاؿِ   ِبةا
(1) 

 كمثمو كثير في الكبلـ، كمعن   حيح في كل لية". 

ك ل كالخبر؟ فكما يجكز الخبر بجممة الشرط كالجكاب كذلؾ يجكز "ثـ أؼ فرؽ بيف ال
ف لـ يكف  الك ل، كليذا إذا ارتبطت الجممتاف بال اء جاز أيةا   أف يككف الةمير في إحداىما كاا

عم  أف يككف الةمير العاسد  (زيد   فييةبُ  الذبابُ  الذؼ يطيرُ )في األخرػ؛ كإجازة أبي عمي 
جممة األكل  خالية عنو، لكف الرتباطيما بال اء ك يركرتيما ، كال(ييةب)في  عم  المك كؿ

 جممة كاحدة جاز. كعم  ىذا كاف األستاذ أبك عمي يجيز في قكلو:

قػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػدَّ الباػػػػػػػػػػػػػػْيف فاْن ارا إفَّ الِخِمػػػػػػػػػػػػػيطا أاجا
(2) 

 
 ... ... ... ...  

دَّ )بػ عم  أف يككف فاعبل   (الباْيف)رفع   في  (إفَّ )، كيككف الةمير العاسد عم  اسـ (أاجا
 ."، كجاز الرتباطيما بال اء" انتي (ان رقا)

         التوضيح والتحميل:

السماع كالقياس في ك ل المك كؿ بجممتي ما كرد ب أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .القسـ كجكابو كالشرط كالجزاء

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة تماما . (3)كنحا الشاطبي 

 

 
                                                 

سػميف الحمبػي، عمػػدة ( كال91( كأبػي بكػر األنبػارؼ، شػرح الق ػاسد السػبع )ص78البيػت المػرغ القػيس فػي ديكانػو )ص (1) 
حياف  ي( كأب2/342منظكر، لساف العرب )ج ( كابف7/398( كببل نسبة في ابف سيده، المحكـ )ج3/209الح اظ )ج

 (.3/14األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
  ( كابػف الشػجرؼ، مختػارات 433ىذا  در بيت لزىير بف أبي سمم  في أبي بكر األنبػارؼ، شػرح الق ػاسد السػبع )ص (2) 

 ( كعجزه : 2/3عراء العرب )جش
... ... ... ... 

 
ِمقػػػػػػػػػػػػا  ْمػػػػػػػػػػػػُب ِمػػػػػػػػػػػػْف أسػػػػػػػػػػػػماءا مػػػػػػػػػػػػا عا مَّػػػػػػػػػػػػقا القا  كاعا

 (.2/980( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج3/15التذييل كالتكميل )جكببل نسبة في أبي حياف األندلسي،  
 (.475-1/473الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
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 ي( و التي(الخالؼ في أصل  الذ -170
 ".فمف األسماء الذؼ كالتي لمكاحد كالكاحدة" : (1)قاؿ ابف مالؾ

ف عم  أ بلف ألنو اسـ ظاىر، فمـ يك (الذؼ)كالبلـ كالياء في : " (2)كقاؿ أبك حياف
 حرؼ كاحد كساسر األسماء الظاىرة.

لـ  الياء تسقط في التثنية، كلك كانت أ بل   فَّ كحده أل كقاؿ الككفيكف: االسـ الذاؿُ 
ليمكف النطق بالذاؿ ساكنة، كلتدخل  تسقط، كلحذفيا في الشعر كتسكيف الذاؿ، كالبلـ زيدت

 البلـ عم  متحرؾ.

بتثنية حقيقة، كحذفيا في الشعر مف الشذكذ  سكقالكا: كالجكاب عما قالو الككفيكف أنو لي
زاسدتاف  (الذؼ)ال يدؿ عم  زيادتيا، كقد حذؼ كثير مف األ كؿ في الشعر. كاأللف كالبلـ في 

كما بيا إذ ال الـ فييما، كألنيما لك ح بل  فْ ال لمتعريف، كالتعريف بال مة بدليل تعرؼ ما 
 بَّ رُ بدكنيما نكرة؛ إذ جميع ما تدخل عميو الـ التعريف كذلؾ، كا  التعريف لكاف االسـ مستعمبل  
 فإذا زيد. انتي  ىذا الرد، كفيو مناقشة. زاسد يمـز كال اء في: خرجتُ 

ي، كمذىب ال راء أف مِ ؼ كعا ذِ ي البسيط ما ممخ و: "مذىب س أف أ ل الذؼ لا كف
ي، كعند ال راء تي. كمذىب تِ س لا  دالتي السـ اإلشارة". "ككذا التي أ ميا عن (ذا)أ مو 

في  (الذؼ)أ ل الذؼ ذك بمعن   احب". كلم راء كالسييمي تقديرات حت   ارت  السييمي أفَّ 
 ."ةرلنا عف كتابتيا   حا   غاية االةمحبلؿ كالتعسف،

  التوضيح والتحميل:        

  .الخبلؼ في أ ل )الذؼ( ك)التي(أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 ما ذكره أبك حياف. (3)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.  (4)ككافق أبك حياف كتمميذه المرادؼ ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ  

 
 

                                                 

 (.1/188ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.20-3/19التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.189-188)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.556-2/551أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (4)
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 مع الياة في تثنية  الذي( و التي(  الخالؼ في تشديد النوف  -171
 ".تشديد نكنيا مجكزا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

كأما مع الياء ف يو خبلؼ: مذىب الب رييف أنو ال يجكز التشديد : " (2)كقاؿ أبك حياف
لَّناا أاِرناا المَّذاْيفِ   مع الياء. كذىب الككفيكف إل  جكاز ذلؾ، كبو قرأ بعةيـ في قكلو        را

بلَّ   ."( 3 نااأاةا

 التوضيح والتحميل:        

في تشديد النكف مع الياء  الب رييف كالككفييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .في تثنية )الذؼ( ك)التي(

 ما ذكره أبك حياف. (6)، كالسمسيمي(5)، كابف عقيل(4)كقد اتبع المرادؼ

 كتبلميذه في ىذه المسألة.ما نحا إليو أبك حياف  (7)كذىب ابف القيـ الجكزية 
 

 حذؼ النوف مف  الالئيف( و الالؤوف(   -172

 ا ".، كالبلؤكف رفعكن با   ، أك جرا  كالبلسيف مطمقا  " : (8)قاؿ ابف مالؾ

ي سِ بلَّ لِ   كيجكز حذؼ النكف مف البلسيف كالبلؤكف، قرأ ابف مسعكد: " (9)كقاؿ أبك حياف
اِسِيـْ لْ آا  . (ىـ البلؤك  نعكا كذا)تقكؿ:  لي. كسمع الكساسي ىذيبل  ذا كابف مسعكد ىُ  ( 10 كا ِمْف ِنسا

، (ىـ البلسي فعمكا كذا):  عف بعض البيدادييف أنو حك (الشيرازيات)كحكي ال ارسي في 
 ."فاستعممو بالياء في حالة الرفع محذكؼ النكف كقراءة عبد هللا

                                                 

 (.1/189شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.3/26التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 .]29ف مت: [ (3)
 (.190المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.1/141ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.1/222السمسيمي، ش اء العميل )ج (6)
 (.143-1/142ابف القيـ الجكزية، إرشاد السالؾ )ج (7)
 (.1/193شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
 (.3/37التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (9)
 .]226البقرة: [ (10)
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 التوضيح والتحميل:      

 .مف )البلسيف( ك)البلؤكف( حذؼ النكف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (2)ككافق أبك حياف كتمميذه المرادؼ ما ذىب إليو ال راء 
 

 إعراب  ذات( -173
 ".كتاء ذات كذكات مةمكمة أبدا  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

كالن ب، فتعرب  كتثن  ذات: ذكاتا في الرفع كذكاتي في الجر: " (4)كقاؿ أبك حياف
المك كلة بالحركات إعراب  (ذات)غيره إعراب   كحك ..بمعن   احبة.)ذات( كإعراب تثنية 

مد بف إبراىيـ بف ػ. كنقل لنا شيخنا اإلماـ بياء الديف أبك عبد هللا مح( احبة)بمعن  )ذات( 
عراب المك كلة إ  (ذكات)إعراب   حاس أنو حكير بابف النَّ ر الحمبي شُ  د بف أبي نػمحم
، فترفع بالةمة، كتجر كتن ب بالكسرة، قاؿ: كىذا غريب. كاألف ح ( كاحب)بمعن   (ذكات)

بن  لممؤنثة الم ردة كمثناىا كمجمكعيا، كأف تُ )ذات( أف ال تثن  كال تجمع، بل تككف )ذات( في 
 ."عم  الةـ حالة الرفع كالن ب كالجر

 التوضيح والتحميل:

 عند النحكييف. عراب )ذات(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ إ 

 ما ذكره أبك حياف. (7)كناظر الجيش، (6)كابف عقيل ،(5)كقد اتبع المرادؼ

 حياف كتبلميذه في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (8)السيكطي ككافق

                                                 

 (.192المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.141ال راء، كتاب فيو ليات القرآف )ص (2)
 (.1/196ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.3/41أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.194المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (5)
 (.1/146اعد )جابف عقيل، المس (6)
 (.2/670ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (7)
 (.1/327السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
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 الخالؼ في وقوع  ذا( موصولة بعد  َمْف(  -174
 ".فْ است ياـ بما أك ما بعد " : (1)قاؿ ابف مالؾ

خبلؼ، فأكثر أ حابنا أجازكا  االست يامية ف يو( مافْ )كأما بعد : " (2)كقاؿ أبك حياف
 (مافْ )مك كلة مع ( ذا)كفي البسيط: "كقيل: ال تككف  ..ذلؾ، كمف النحكييف مف ال يجيز ذلؾ.

نما  ارت بالرد إل  االست ياـ في (ما)تخص مف يعقل، فميس فييا إبياـ كما في  (مافْ ) ألفَّ  ، كاا
، )ماْف(مف التخ يص إل  اإلبياـ، كجذبتيا إل  معناىا، كال كذلؾ )ذا( جت غاية اإلبياـ، فأخر 

نما تستعمل حيث قاؿ س: "كأكثر ما تستعمل في  لتخ ي يا، فمذلؾ ال تستعمل استعماليا، كاا
ْف ذاا   :تعال مف الخمي ة"، قاؿ ذا أرفعُ ماْف منؾ، كما تقكؿ:  خيرا   اإلنكار عم  معن : ما أحد   ما

ُه ِإالَّ ِبِإْذِنوِ الَِّذؼ يا  ُع ِعْندا  ؼا رِ ، كلـ يرد أف يشير إل  إنساف قد عُ (الذؼ)بػ)ذا( ، فك ف ( 3 ْش ا
 ."ذلؾ لن بت" انتي  و عم  المسؤكؿ، كلك أردتا مُ ْة فا 

        التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في كقكع )ذا( مك كلة بعد )ماْف(

 ما ذكره أبك حياف. (4)لمرادؼكقد اتبع ا

 في ىذه المسألة. المرادؼ ميذهإليو أبك حياف كتم ذىبا م (5)السيكطي أيدك  

 

 الخالؼ في استعماؿ أسماة الشارة موصوالت  -175
، (ذا)إال  كال يجكز عند الب رييف أف يستعمل اسـ اإلشارة مك كال  : " (6)قاؿ أبك حياف

مَّ إمَّ  أسماء اإلشارة كميا يجكز أف تستعمل  كزعـ الككفيكف أفَّ  (ما)ا مركبة مع ا بان رادىا كاا
ماا ِتْمؾا ِبياِميِنؾا ياا ُمكسا   دىـ مك كالت، كمف ذلؾ عن كا

مؾ( عندىـ مك كؿ، )تفػ (7 
 )بيمينؾ(  متو، كأنو قيل: كما التي بيمينؾ؟ كقاؿ الشاعر:ك

                                                 

 (.1/196شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.44-3/42أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 .]255البقرة: [( 3)
 (.195المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.329-1/327ىمع اليكامع )ج السيكطي، (5)
 (.50-3/49أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 .]17طو: [ (7)
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ػػػػػػػػػػػػػػاراة   ماْيػػػػػػػػػػػػػػِؾ إما ّبػػػػػػػػػػػػػػاٍد عا ْس مػػػػػػػػػػػػػػا ِلعا ػػػػػػػػػػػػػػدا  عا
 

ْحِممػػػػػػػػػػػػػػػػياف طاِميػػػػػػػػػػػػػػػػقُ أاِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػِت كاىاػػػػػػػػػػػػػػػػذاا تا  
(1) 

 .تاْحِمميافكأنو قاؿ: كالذؼ  

بما في )تمؾ( مف معن   كال حجة في ىذا ألنو يتخرج عم  أف يككف )بيمينؾ( متعمقا  
ب عل  مف المشار إليو، أك متعمقا   ف المعن : كما المشار إلييا بيمينؾ؟ أك حاال  اإلشارة؛ أل

في مكةع الحاؿ،  (تاْحِممياف). كعم  أف يككف مةمر عم  جية البياف، كأنو قاؿ: أعني بيمينؾ
 ك  مْ حُ خبر ثاف كقكليـ: ىذا (طميق)، ك(ىذا)لؾ طميق، أك في مكةع خبر لػ أؼ: كىذا محمكال  

 ، ك:ض  امِ حا 

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػاُف ىاػػػػػػػاِجعُ  ...          ...  فاُيػػػػػػػكا ياْقظا
(2) 

عم  الحاؿ. كقاؿ  (ْحِمميافتا ) كر. كالب ريكف حممكا )بيمينؾ( ككىذه تخاريج ابف ع  
، كال يتعدػ أعني بالباء، فيك بعيد   (بيمينؾ يأعن)شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: "تقديره 

 ؿ عميو، فالحاؿ أشبو".كَّ عا ، فبل ينبيي أف يُ تقدير ةعيف جدا  

 التوضيح والتحميل:       

أسماء اإلشارة في استعماؿ  النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ
 .مك كالت

 

                                                 

( كالم ةل، ال اخر 465البندنيجي، التق ية )صك  (170ص 40/1ديكانو )ؽ البيت ليزيد بف م رغ الحميرؼ في (1) 
دريد، جميرة المية  ( كابف18/292( كالطبرؼ، جامع البياف )ج1/655( ككراع النمل، المنتخب )ج282)ص
( كالجكىرؼ، 2/42( كاألزىرؼ، تيذيب المية )ج3/111سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج ي( كأب2/645)ج

( كابف 2/47( كابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج1/174( كابف عطية األندلسي، المحرر الكجيز )ج3/947ال حاح )ج
 (.1/38( كالعيني، المقا د النحكية )ج2/158حياة الحيكاف الكبرػ )ج( كالدميرؼ، 6/47منظكر، لساف العرب )ج

( كالجػػاحع، البر ػػاف 19( كالم ةػػل، أمثػػاؿ العػػرب )ص105ىػػذا جػػزء بيػػت لحميػػد بػػف ثػػكر اليبللػػي فػػي ديكانػػو )ص (2) 
( كالعسػػػكرؼ، 1/91)ج الػػػدالسل فػػػي غريػػػب الحػػػديث( كالعػػػكفي، 1/379( كابػػػف قتيبػػػة، الشػػػعر كالشػػػعراء )ج529)ص
( 1/226( كالميػػػػػداني، مجمػػػػػع األمثػػػػػاؿ )ج456( كاألفطسػػػػػي، المجمػػػػػكع الم يػػػػػف )ص74لم ػػػػػكف فػػػػػي األدب )صا

( كابػف النػاظـ، شػرح 58( كابػف ال ػيرفي، المختػار مػف شػعر شػعراء األنػدلس )ص1/61كالزمخشرؼ، المستق ػ  )ج
 ( كالبيت :4/292ة األدب )ج( كعبد القادر البيدادؼ، خزان1/44( كالعيني، المقا د النحكية )ج90ابف الناظـ )ص

ػ ُمْقماتاْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو كياتَِّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـُ بِإْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ياناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػاِدؼ   ػػػػػػػػػػػػػاُف ىاػػػػػػػػػػػػػاِجعُ ِبػػػػػػػػػػػػػُأْخراػ األاعا  فاُيػػػػػػػػػػػػػكا ياْقظا
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 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)كقد اتبع المرادؼ

 كأب ا ذىب إليوم (5)السيكطي، ك (4)، كخالد األزىرؼ (3)النحكيكف أمثاؿ الشاطبي ككافق 
ذكر العذر الذؼ قدمو الب ريكف في ىذا  (6)إال أفَّ الشاطبي ىذه المسألة.في  كاختاره حياف

كاعتذر الب ريكف عف حذؼ الةمير بأنو قد يجكز رأييـ ببياف حجتيـ، فيقكؿ : " المقاـ ُم ندا  
حذفو مف الخبر كال  ة كالحاؿ، كالذؼ دعاىـ إل  ىذا التأكيل اليرب مف إثبات ما لـ يثبت في 
كبلـ العرب، فال حيح ما ذىب إليو الب ريكف كالناظـ، حيف اشترط في كقكعيا مك كلة أف 

  .("فْ ما )أك  (ما)تقع بعد 

 

 الخالؼ في استعماؿ األسماة المعرفة بلؿ والنكرة موصولة  -176
 ".كبمعن  الذؼ كفركعو )األلف كالبلـ( خبلفا  لممازني" : (7)قاؿ ابف مالؾ

كزعـ الككفيكف أف األسماء المعرفة بأؿ كميا يجكز أف تستعمل : " (8)كقاؿ أبك حياف
 مك كلة، كاستدلكا عمي جكاز ذلؾ بقكؿ الشاعر:

ْمػػػػػػػػػػػػِرؼ ألاْنػػػػػػػػػػػػتا الباْيػػػػػػػػػػػػُت ُأْكػػػػػػػػػػػػِرـا أاْىماػػػػػػػػػػػػوُ لا   عا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاِسلِ   كاأاْقُعػػػػػػػػػػػػػػػػُد ِفػػػػػػػػػػػػػػػػي أاْفيااِسػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِباأل ا
(9) 

، أؼ: أاْىماوُ  ـُ رِ كْ ، كأنو قاؿ: ألنت الذؼ أُ (الباْيتُ ) مة لػ (ُأْكِرـا )خبر أنت، ك (الباْيتُ )فػ 
 -عندىـ- (وةرلتُ )ةرلتو، فػ ل  جُ كرة تك ل نحك: ىذا را . كزعمكا أف النُأْكِرـا أاْىماوُ الذؼ الباْيُت 
. ككذلؾ إذا أة ت نكرة إلي نكرة يجكز أف ت ميما كأف ت ل أييما شست، فتقكؿ (راُجل) مة 

                                                 

 (.195)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.678-2/677ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.462-1/461المقا د الشافية )جالشاطبي،  (3)
 (.166-1/165خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (4)
 (.328-1/327ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.1/462الشاطبي، المقا د الشافية )ج (6)
 (.1/196شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.70-3/69أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
( كابػػػف المثنػػػ ، 65كقطػػػرب، األزمنػػػة كتمبيػػػة الجاىميػػػة )ص( 86ص 12/9البيػػت ألبػػػي ذؤيػػػب اليػػػذلي فػػػي ديكانػػػو )ؽ (9) 

( كأبػي سػعيد السػيرافي، شػرح 16/405( كالطبرؼ، جامع البيػاف )ج3/54( كالمبرد، الكامل )ج239مجاز القرآف )ص
( كابػف 3/235( كابػف السػيد البطميكسػي، االقتةػاب )ج1/98( كابف فارس، مجمػل الميػة )ج3/185كتاب سيبكيو )ج
 (.27/449كالزليدؼ، تاج العركس )ج( 11/16العرب )جمنظكر، لساف 
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ىذه )ك مت الثانية، ك إفْ  (أكرمتُ  راُجلٍ  ىذه دارُ )، ك كلإف ك مت األُ  (دخمتُ داُر راُجٍل ىذه )
 ك متيما. إفْ  (دخمتُ  أكرمتُ  داُر راُجلٍ 

 متيا  النكرة مك كلة كالمعرفة، لكفَّ  -يفيعني الككفي -عمكا سيط: "كقد جكفي الب
يأكل طعامنا. كخال كا ىذا، فجكزكا فيو تقديـ معمكؿ  تجرؼ   ة عمييا، فتقكؿ: أنت رجل  

 الستقبلؿ النكرة بن سيا" انتيي. (يأكل أنت طعامنا رجل  )ال مة، فتقكؿ 

زيد بالب رة،  دارُ كلؾ: ىذهككذلؾ أجازكا ك ل النكرة إذا أةي ت إلي معرفة، نحك ق
 بييرىا. كجعمكا مف ذلؾ قكؿ الشاعر: بالب رة كدار   إذا كانت لو دار   (دار) مة  (بالب رة)فػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػنادِ  ْمياػػػػػػػػػػػػػػػاِء فاالسَّ يَّػػػػػػػػػػػػػػػةا ِباْلعا ارا ما ياػػػػػػػػػػػػػػػا دا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

 كىذا كمو ال يجكز عند الب رييف. 

الباْيُت ُأْكِرـا  تا نْ ألا )كف عمي غير ذلؾ. أما كىذه المكاةع التي استدلكا بيا حمميا الب ري
ْنتا الباْيُت ، التقدير: ثانيا   خبرا   (ُأْكِرـا )حذؼ   ة، كجعل   عم جا رِ خُ فا  (أاْىماوُ  ؼ دِ نْ عِ  كبُ بُ حْ الما ألا

زيد  ىذه دارُ ). كأما ما جاء بعد النكرة فيك عند الب رييف   ة ال  مة. كأما ُأْكِرـا أاْىماوُ 
ْميااءِ )في مكةع الحاؿ. ككذلؾ  (بالب رة)فػ (بالب رة يَّةا ِباْلعا ارا ما بالعمياء: في مكةع حاؿ  (ياا دا
جيزه فمتعمق ال يُ  فْ مذىب ما   ا عم. كأمَّ ػجيز الحاؿ مف المنادمذىب مف يُ   مع ػمف المناد

قكليـ مف  (قيا  سا )بعد  (ؾا لا )جية البياف، التقدير: أعني بالعمياء. كما كاف   عم بإةمار فعلٍ 
 ."بإةمار فعل تقديره: لؾ أعني متعمقا   (لاؾا  قيا  سا )

 التوضيح والتحميل:       

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في استعماؿ األسماء المعرفة بأؿ كالنكرة 
  .مك كلة

 ما ذكره أبك حياف. (2)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

( كابػػػف كالد، المق ػػػكر كالممػػػدكد 2/321( كسػػػيبكيو، الكتػػػاب )ج9ىػػػذا  ػػػدر بيػػػت لمنابيػػػة الػػػذبياني فػػػي ديكانػػػو )ص (1)
( كالسػميف الحمبػي، عمػدة 17( كالمطػرزؼ، الميػرب )ص3/65( أبك سعيد السيرافي، كشػرح كتػاب سػيبكيو )ج83)ص

( كعبػػد القػػادر 4/1791( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج5/126( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج3/117الح ػػاظ )ج
 (  كعجزه :4/5البيدادؼ، خزانة األدب )ج

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُف اأْلا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا سا ماْييا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿا عا طا ْت كا  دِ باػػػػػػػػػػػػػػػػػأاْقػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
  

 (.200)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
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أبي البركات ف أمثاؿ ند النحكييىك المتداكؿ ع حياف في ىذه المسألة  كأب إليو ذىبا مك  
 .(4)، كعبد القادر البيدادؼ(3)، كالسيكطي(2)، كخالد األزىرؼ (1)األنبارؼ 

 
 جواز حذؼ الضمير المنصوب بالفعلمف شروط  -177

 من كبا   كيجكز حذؼ عاسد غير األلف كالبلـ إف كاف مت بل  " : (5)قاؿ ابف مالؾ
 ".ب عل

ف في جكاز حذؼ الةمير المن كب كأغ ل الم نف شرطي: " (6)كقاؿ أبك حياف
 بال عل:

أحدىما أف يككف الةمير متعيف الرلط بو، نحك: جاءني الذؼ ةرلتو. فإف لـ يتعيف 
لمرلط لـ يجز حذفو، نحك: جاءني الذؼ ةرلتو في داره، ال يجكز أف تقكؿ: جاءني الذؼ 

 ةرلت في داره؛ ألنو ال يدرؼ أىك المةركب أـ غيره.

لـ يجز حذؼ الةمير المن كب، تقكؿ:  ، فإف كاف ناق ا  ل تاما  الثاني أف يككف ال ع
، كال يجكز: ليس زيد، ككمما طالت ال مة كاف الحذؼ أحسف، نحك: جاءني الذؼ ليسو زيد  

 ، كأعممتو بكرا  تو قاسما  ن، أؼ: ظنمنطمقا   بكرا   ، كجاءني الذؼ أعممتُ جاءني الذؼ ظننت قاسما  
 ."منطمقا  

     التوضيح والتحميل:   

مف شركط جكاز حذؼ الةمير المن كب  شرطيف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .بال عل

 ما ذكره أبك حياف. (8)كالسمسيمي ،(7)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

 (.597-2/594بارؼ، اإلن اؼ )جأبك البركات األن (1)
 (.1/166خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (2)
 (.1/331السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.485-5/484خزانة األدب )جعبد القادر البيدادؼ،  (4)
 (.1/203ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.3/74أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 (.200)ص التسييل )القسـ النحكؼ(شرح المرادؼ،  (7)
 (.231-1/230السمسيمي، ش اء العميل )ج (8)
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 في ىذه المسألة. (1)كأكد أبك حياف ما ذىب إليو ابف ع  كر 
 

 بشروطوحذؼ الضمير المنصوب  الخالؼ في توكيد ونسق -178
ذا حذفت ىذا الةمير المن كب بشرطو ف ي تككيده كالنسق عميو ك : " (2)قاؿ أبك حياف اا

و، و ن سا ، تريد: ةرلتُ كعمرا   و، كجاءني الذؼ ةرلتُ ن سا  خبلؼ، مثالو: جاءني الذؼ ةرلتُ 
مف عف ، فأجاز ذلؾ األخ ش كالكساسي، كمنعو ابف السراج كأكثر أ حابو، كاختُ و كعمرا  كةرلتُ 

مجيء الحاؿ مف الراجع المحذكؼ إذا كانت مؤخرة عنو في  ال راء في ذلؾ. كات قكا عمي جكاز
 ."التقدير، كاختم كا إذا كانت في التقدير مقدمة عميو، فأجازىا ثعمب، كمنعيا ىشاـ

 التوضيح والتحميل:       

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في تككيد كنسق حذؼ الةمير المن كب 
 .بشركطو

 ما ذىب إليو أبك حياف. (4)ظر الجيشكنا ،(3)كقد اتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (5)السيكطي ككافق 

 

 حرؼ الجر والضمير منوالعائد المجرور بجواز حذؼ شروط  -179
ِمقا  المك كؿ أك مك كؼ بو" : (6)قاؿ ابف مالؾ  ".أك بحرؼ ُجّر بمثمو معن  كُمتاعا

ما يجكز حذؼ حرؼ الجر كالةمير منو إذ كلـ يستكؼ الم نف : " (7)كقاؿ أبك حياف
  آخر، كىك أف يككف الحرؼ دخل عم ذكر المك كؿ كالمك كؼ بالمك كؿ، كترؾ قسما  

                                                 

 (.1/128ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (1)
 (.3/74أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.201)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.697-2/696ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/350طي، ىمع اليكامع )جالسيك  (5)
 (.1/203ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.81-3/80التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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حكمو حكـ المك كؿ كالمك كؼ بالمك كؿ، مثالو: مررت بيبلـ  المةاؼ لممك كؿ، فإفَّ 
 في ىذه المسألة. (بو)الذؼ مررت بو، فيجكز حذؼ 

 ة:ر في المسألخا كنق و شركط أُ 

 أحدىما أف ال يككف الةمير كحرؼ الجر في مكةع الم عكؿ الذؼ لـ يسـ فاعمو، فإنو
ف استكف بو،  رَّ الم نف، مثالو: مررت بالذؼ مُ  الشركط التي ذكرىا  إذ ذاؾ ال يجكز الحذؼ كاا

 ألنو في مكةع رفع. (عميو)كال حذؼ )بو( ةب عميو، ال يجكز حذؼ عم  الذؼ غُ  ةبتُ كغا 

ةمير آخر ي مح لمرلط، نحك: مررت بالذؼ مررت بو في  َـّ يككف ثا الثاني: أف ال 
 داره، فبل يجكز حذفو.

كال في معن  المح كر، نحك: مررت بالذؼ ما  الثالث: أف ال يككف الةمير مح كرا  
 ."مررت إال بو، كمررت بالذؼ إنما مررت بو

 التوضيح والتحميل:       

جركر بحرؼ الجر مز حذؼ العاسد الاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ شركط جكا
 .كالةمير منو

 ما ذكره شيخو أبي حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. حياف كتمميذه المرادؼ إليو أبكذىب ا م (2)خالد األزىرؼ  ككافق  
 

 ؟مجرورأـ   منصوب الخالؼ في الضمير العائد أىو -180
 ".بلـقد يحذؼ من كب  مة األلف كال" : (3)قاؿ ابف مالؾ

من كب أك مجركر:  كىذا عم  خبلؼ في ىذا الةمير أىك: " (4)كقاؿ أبك حياف
فمذىب األخ ش أنو من كب، كمذىب الجرمي كالمازني أنو مجركر، كمذىب ال راء أنو يجكز 

، كمذىب س اعتباره بالظاىر، فحيث جاز في الظاىر كأف يككف مجركرا   أف يككف من كبا  
، كيجكز: الةارلا زيد، ر مثل ذلؾ، نحك: جاء الةارلا زيدا  الن ب كالخ ض جاز في الةمي
                                                 

 (.202)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/350السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/178خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.3/83)ج التذييل كالتكميلسي، أبك حياف األندل (4)
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في مكةع ن ب كفي مكةع  (ىما)حاز أف يككف  (ؾ الزيدافما غبلمُ الةارلاىُ )فإذا قمت 
، فإذا قمت زيدا   يث كجب في الظاىر الن ب كجب في الةمير، نحك: جاء الةاربُ حجر، ك 

 ."فالةمير في مكةع ن ب (ؾغبلمُ  زيد   والةارلُ )
 توضيح والتحميل:       ال

في الةمير العاسد أىك من كب أـ   النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ
 .مجركر؟

 ما ذكره أبك حياف. (2)ابف عقيل، ك (1)كقد اتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. كأب إل  ما قالو (3)السيكطي كذىب 

 

 العائد في  الذي(  شروط جواز حذؼ المبتدأ -181
 . المرفكع إال مبتدأ ليس خبره جممة كال ظرفا " يحذؼ كال" : (4)ابف مالؾقاؿ 

 كقد نقص الم نف في جكاز حذؼ ىذا المبتدأ شركط:: " (5)كقاؿ أبك حياف

عم  غيره لـ يجز حذفو،  عم  غيره، فإنو إف كاف معطكفا   أحدىا: أف ال يككف معطكفا  
 كىك منطمقاف. نحك: جاءني الذؼ زيد  

فاةبلف. كفي ىذا  عميو غيره، نحك: جاءني الذؼ ىك كزيد   ال يككف معطكفا   الثاني: أف
خبلؼ لم راء، أجاز حذفو، فتقكؿ: جاءني الذؼ كزيد فاةبلف، كلـ يسمع مف كبلميـ، كلسبل 

 .يؤدؼ إل  كقكع حرؼ العطف  درا  

 ، نحك: جاءني الذؼ ما في الدار إال ىك.الثالث: أف ال يككف مح كرا  

 ال يككف في معن  المح كر، نحك: جاءني الذؼ إنما في الدار ىك.الرابع: أف 

 الخامس: أف ال يككف بعد حرؼ ن ي، نحك: جاءني الذؼ ما ىك قاسـ.

                                                 

 (.203-202)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/149)ج المساعدابف عقيل،  (2)
 (.1/345)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (3)
 (.1/204)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (4)
 (.88-3/87)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (5)
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 .نحك: جاءني الذؼ لكال ىك لقمتُ  (لكال)السادس: أف ال يككف بعد 

قميل. ىذا حكـ  حذفو في غير أؼّ  كمع ح كؿ ىذه الشركط فقاؿ بعض أ حابنا: إفَّ 
 ليا. ا أك معمكال  يا يْ أا زْ جُ  مير المشتمل عميو ال مة إذا كاف أحدا الة

فإف كاف بعض معمكؿ ال مة حذفت المعمكؿ، فينحذؼ الةمير بحذفو، فتقكؿ: أيف 
الرجل الذؼ قمت؟ كأيف الرجل الذؼ زعمت؟ تريد: أيف الرجل الذؼ قمت إنو يأتي، أك زعمت أنو 

ـُ الَِّذيفا ُكْنُتـْ أاْيفا شُ  : ، قاؿ تعال يأتي، أك نحك ذلؾ مما يككف المعن  عميو اُؤُك كا  ( 1 تاْزُعُمكفا  را
 ."أؼ: تزعمكف أنيـ شركاسي

       التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ شركط جكاز حذؼ المبتدأ العاسد في )الذؼ(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)كقد اتبع المرادؼ

في جميع  كتمميذه المرادؼ في ىذه المسألة ،حياف إليو أبك ذىبا م (3)السيكطي كأكد 
 .كتمميذه المرادؼالشركط ما عدا الشرط السادس لقد ان رد بو أبك حياف، 

 

 الخالؼ في الجمع بيف الحمميف -182
 ".جد ةميرافكدكف التشبيو يجكز األمراف إف كُ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

ف في ىذه المسألة، كفييا ت  يل، كذلؾ أنو إما كقد أطمق الم ن: " (5)كقاؿ أبك حياف
ف لـ   ل بيف الحمميف ت أف ت  ل بيف الحمميف أك ال ت  ل، فإف ف مت جاز ذلؾ بات اؽ، كاا

فبل يجكز الجمع بيف الحمميف عند الككفييف، فبل يجكز عندىـ: أنا الذؼ قمت كخرج. كأجاز 
ما جاء فيما فيو ف ل بيف الحمميف كالسماع إن الب ريكف ذلؾ، كال يجعمكف لم  ل تأثيرا  

 ."كاألبيات التي استشيدنا بيا عم  مجيء الحمميف

 
                                                 

 .]22األنعاـ: [ (1)
 (.204-203)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.348-1/346ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.1/209ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.104-3/103أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في الجمع بيف الحمميف

 .ب إليوأبي حياف فيما ذى ماشيخي (2)كناظر الجيش ،(1)قد اتبع المرادؼ

في  (4)في ىذه المسألة، ككافقيـ السيكطي (3)بف ع  كركأيد أبك حياف ما ذىب إليو ا 
 ذلؾ أيةا .

 

 أقساـ  ما( التي تجري مجر  الصفة -183
، (و ا أنْ  ر  يْ ِ  قا  عا دا ا جا ما  ألمرٍ ) :قكليـ نحك مف (ما) فيكاختمف " : (5)قاؿ ابف مالؾ

: ىي اسـ مك كؼ ب  "وفالمشيكر أنيا حرؼ زاسد منبو عم  ك ف مراد السق بالمحل. كقاؿ قـك

تككف   ة. قاؿ األستاذ أبك  (ما) في أفَّ  كلـ يذكر أ حابنا خبلفا  : " (6)كقاؿ أبك حياف
 التي تجرؼ مجرػ ال  ة، كىي تنقسـ ثبلثة أقساـ:( ما)مد بف السيد: "كمنيا ػمح

 قسـ يراد بو التعظيـ لمشيء كالتيكيل بو، كنحك ما أنشد سيبكيو:

ػػػػػػػػػػػػػػبااحٍ  ػػػػػػػػػػػػػػِة ِذؼ  ا ماػػػػػػػػػػػػػػ  ِإقااما ْمػػػػػػػػػػػػػػُت عا  عازا
 

ػػػػػػػػػػػػػػْف ياُسػػػػػػػػػػػػػػكدُ   ُد ما ػػػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػػػا ُيسا أِلاْمػػػػػػػػػػػػػػٍر ما
(7) 

 أؼ: السيد إنما يسكد ألمر عظيـ يكجب لو ذلؾ. كمنو قكؿ امرغ القيس: 

 

 

                                                 

 (.206)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.737-2/736عد )جناظر الجيش، تمييد القكا  (2)
 (.139-1/135ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (3)
 (.338-1/337السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/216ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.123-3/122أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
عػػكفي، الػػدالسل فػػي غريػػب الحػػديث كال( 2/201البيػػت ألنػػس بػػف مدركػػة الخثعمػػي فػػي ابػػف المثنػػ ، مجػػاز القػػرآف )ج (7)

( كابػػػػػف يعػػػػػيش، شػػػػػرح الم  ػػػػػل 124( كالزمخشػػػػػرؼ، الم  ػػػػػل )ص1/380( كالجػػػػػكىرؼ، ال ػػػػػحاح )ج2/443)ج
 (.7/274( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج2/503( كابف منظكر، لساف العرب )ج2/170)ج
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... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرهْ   ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِق ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديث  مَّ كاحا
(1) 

فْ    .كاف ق يرا   أؼ: حديث طكيل كاا

 إال عطية ما.كقسـ يراد بو التحقير كقكلؾ لمف سمعتو ي خر بما أعطاه: كىل أعطيت 

ما، أؼ:  كقسـ ال يراد بو تحقير كال تعظيـ، كلكف يراد بو التنكيع، كقكلؾ: ةرلت ةرلا  
، (2)(ماا  ر و آثِ مْ افعا )مف ال عل. كمف ىذا قكؿ العرب:  ما، أؼ: نكعا   بل  عْ فِ  لا عا مف الةرب، كفا  نكعا  

 م در جاء عم  فاعل". (آثرا  )مف اإليثار، ك كأنو قاؿ: نكعا  

ما، إذا  ىذا ألمرٍ  قكلؾ: فعمتُ لحسف بف ع  كر: "مثاؿ ككنيا   ة ألستاذ أبك اكقاؿ ا
؛ ألف العرب تستعمل (عظيـ)إلبياميا ةمنت معن   (ما)ق دت التعظيـ، أؼ: ألمر عظيـ، فػ

ِشياُيـْ   اإلبياـ في مكةع التعظيـ، كقكلو تعال  ّـِ ماا غا ـْ ِمفا اْليا     ، ككقكلو سبحانو(  3فاياِشياُي
  ُاقَّة ا اْلحا اقَُّة ما  قكلو: . كمف ذلؾ أيةا  (و ا أنْ  ر  يْ ِ  قا  عا دا ا جا ما  ألمرٍ )، كمف كبلميـ ( 4 اْلحا

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػْف ياُسػػػػػػػػػػػػػػػػكدُ   ُد ما ػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػا ُيسا  أِلاْمػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ما
 ."أؼ: ألمر عظيـ 

        التوضيح والتحميل:       

 .ؼ مجرػ ال  ةأقساـ )ما( التي تجر  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 حياف. كما ذكره شيخيما أب (6)كناظر الجيش ،(5)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

( كالجػػػػػكىرؼ، ال ػػػػػحاح 1/380الجػػػػػراثيـ )ج( كابػػػػػف قتيبػػػػػة، 101ىػػػػػذا عجػػػػػز بيػػػػػت المػػػػػرغ القػػػػػيس فػػػػػي ديكانػػػػػو )ص (1)
( كالزمخشػػرؼ، الكشػػاؼ 10/6991( كالحميػػرؼ، شػػمس العمػػـك )ج6/68( كابػػف فػػارس، مقػػاييس الميػػة )ج6/2561)ج
( كالسػػميف الحمبػػي، 4/127( كالسػػميف الحمبػػي، عمػػدة الح ػػاظ )ج15/485( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج4/75)ج

 ( ك دره:1/463بمي، المباب )ج( كابف عادؿ الحن1/223الدر الم كف )ج
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكـا ُىناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديُث الرَّ  كاحا

 
 ... ... ... ... 

  
 المحكػػػػـابػػػػف سػػػػيده، ك ( 1/285)ج الزاىػػػػرأبػػػػي بكػػػػر بػػػػف األنبػػػػارؼ، ك ( 1/272)ج سػػػػر  ػػػػناعة اإلعػػػػرابابػػػػف جنػػػػي،  (2) 

 (.4/9)ج لساف العربابف منظكر، ك ( 4/42)ج المخ صابف سيده، ك ( 10/176)ج
 .]78طو: [ (3)
 .]2-1الحاقة: [ (4)
 (.210-209المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (5)
 (.697-2/696ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
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في ىذه  كناظر الجيش، المرادؼه ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذا  (1)السيكطيكافق ك  
 المسألة.

 

 مف أقساـ  أي( أنيا موصولة ومناد  -184
 ، كحاال  كرة غالبا  شرطية، كاست يامية، ك  ة لنكرة مذك (أؼ)كتقع " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ".لمعرفة

نما ذكركا ليا خمسة تقع حاال   (أؼ)كلـ يذكر أ حابنا ككف : " (3)كقاؿ أبك حياف   ، كاا
 ."كاست يامية، ك  ة لنكرة، كمنادػأقساـ: مك كلة، كشرطية، 

 التوضيح والتحميل:       

 .ة كمنادػمك كل تككف  أنياكىما: مف أقساـ )أؼ( قسميف  أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 ما ذىب إليو أبك حياف في أقساـ )أؼ( تماما . (4)كأقرَّ الشاطبي

 

 عميو غيره بالواو أو معطوفاا  مضافة إلى المفرد المعرفة جنساا  أي(  -185
 ".لمعرفة كحاال  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 مةافة إل  الم رد المعرفة جنسا   (أؼ)كنقص الم نف أف تككف : " (6)كقاؿ أبك حياف
لمعطكؼ: كمثاؿ اؾ؟بعيرُ  البعيرِ  أؼُّ ؾ؟ ك دينارُ  الدينارِ  عميو غيره بالكاك، مثالو: أؼُّ  أك معطكفا  
 ".قاـ؟ كعمرك كجع رٍ  أؼ زيدٍ 

 التوضيح والتحميل:       

)أؼ( مةافة إل  الم رد المعرفة جنسا  أك مجيء أبك حياف عم  ابف مالؾ  استدرؾ
 .معطكفا  عميو غيره بالكاك

                                                 

 (.1/354السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/220شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.3/142أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.4/119 د الشافية )ج، المقاالشاطبي (4)
 (.1/220ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (5)
 (.3/146أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 حياف فيما ذىب إليو. شيخو أبا (1)ناظر الجيشكافق ك 

 في ىذه المسألة. (2)كذىب أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش إل  ما ذكره ابف األثير 

 
 وجوه تخر ج ما تقدمت فيو الصمة عمى الموصوؿ في األلف والالـ -186

 دؿ عميو  متياحرؼ جر قبل األلف كالبلـ بمحذكؼ يجكز تعميق ك " : (3)قاؿ ابف مالؾ
اُنكا ِفيِو ِمفا الزَّاِىِديفا   عال كقكلو ت كا  ".أؼ: كانكا زاىديف فيو مف الزاىديف ...( 4 كا

ما كاف  مة لؤللف كالبلـ ف ي  فأما ما ظاىره أف يعمل فيو متقدما  : " (5)كقاؿ أبك حياف
 تخريجو كجكه:

يا قد جاز فييا أشياء ال ىذا مف االتساع في الظركؼ كالمجركرات، فإنَّ  أحدىا: أفَّ 
 في غيرىا، كاختاره شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع. تجكز

نما ىي لمتعريف؛ أال ترػ أنؾ تقكؿ: نِ  (أؿ) كالثاني: أفَّ   ـُ اسِ القا  ـا عْ ليست مك كلة، كاا
ـا د  يْ زا  ْيد   الرجلُ  ـا عْ نِ ، فإنما ىك بمنزلة: زيد   ، كال يجكز: نعـ الذؼ قا ، كىك مذىب المازني في زا
ل  ىذاأنيا لمتعريف، ك  (أؿ)  الكجو ماؿ المبرد. اا

كالثالث: أنو يتعمق بإةمار فعل تقديره: أعني فيو مف الزاىديف، كيككف الخبر ىك )مف 
عبركف عف ىذا بالتبييف، كليس . كيُ المبرد أيةا   كؼ ىذا التخريج عفكرُ  .الزاىديف(، ككذلؾ باقييا
 ".(يا  قْ سا )بعد  (لؾ)ال مة، بل ىك عم  جية البياف كػ في الجار كالمجركر داخبل  

رحمو هللا تعال   إبراىيـ الرشيدؼ ككاف شيخي برىاف الديف: " (6)ناظر الجيشكقاؿ 
اخل عم  الجر الد كالمجركر في ذلؾ متعمق بما تعّمق بو حرؼ الجار لك قيل: إفَّ " يقكؿ:

 ."اىديف، كالتقدير: كانكا كاسنيف فيو مف الزاىديف كأنا كاسف عم  ذلكـ مف الشّ المك كؿ لكاف قكؿ  

 

                                                 

 (.2/753ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.2/221ابف األثير، البديع )ج (2)
 (.1/237شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 .]20يكسف: [ (4)
 (.177-3/176التذييل كالتكميل )جألندلسي، أبك حياف ا (5)
 (.2/794)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (6)



 297 

 التوضيح والتحميل:       

أبك حياف عم  ابف مالؾ كجكه تخريج ما تقدمت فيو ال مة عم  المك كؿ في  استدرؾ
 .األلف كالبلـ

، كلكف أةاؼ ناظر ما ذكره شيخيما أبي حياف (2)كناظر الجيش ،(1)كقد اتبع المرادؼ
 الجيش تخريجا  آخرا .

في ىذه  (3)ما ذىب إليو المبرد ظر الجيشكنا،المرادؼكيؤكد أبك حياف كتمميذيو 
 المسألة. 

 

 اسـ الشارة الباب العاشر :
 

 اسـ الشارة حد -187
شارة إليو" : (4)قاؿ ابف مالؾ  ".كىك ما كةع لمسم  كاا

كأحسف ما قيل في حد اسـ اإلشارة: اسـ اإلشارة ىك المكةكع : " (5)كقاؿ أبك حياف
ف ل ( في حاؿ اإلشارة)جنس يشمل المعارؼ، ك (المكةكع لمعيف)لمعيف في حاؿ اإلشارة. فػ

 ."خرج ساسر المعارؼ، كيخص اسـ اإلشارةيُ 

 التوضيح والتحميل:       

 .حد اسـ اإلشارةتعريف  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 

 

 

                                                 

 (.222)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.794-2/793)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (2)
 (.1/34المبرد، الكامل )ج (3)
 (.39ابف مالؾ، التسييل )ص (4)
 (.3/181ييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذ (5)
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 الخالؼ في ألف  ذا( -188
 ".)ذا(" : (1)قاؿ ابف مالؾ

، كزعـ الككفيكف أف األلف كأل و منقمبة عف أ ل عند الب رييف: " (2)كقاؿ أبك حياف
، فاأللف كالنكف ىي لمتثنية، (ذاف)السييمي عم  ذلؾ، كاحتجكا بقكليـ في التثنية زاسدة، ككافقيـ

 فمـ يبق سكػ الذاؿ.

كأجيبكا عف ىذا بأنيا ليست تثنية، بل ىي  يية مكةكعة لمتثنية. كالدليل عم  ذلؾ 
: سقطت األلف األكل  اللتقاء الساكنيف، كألنو قد عدـ تنكيرىا، كلك سممنا أنيا تثنية حقيقة لقمنا

 عكض مف الذاىب تشديد النكف، فكأنو لـ يذىب.

بن سيا ما ىك عم  حرؼ  مذىب الككفييف بأنو ليس في األسماء الظاىرة القاسمة دَّ كرُ 
 كاحد.

، فقاؿ بعةيـ: ىي منقمبة عف ياء، فالعيف كالبلـ (ذا)كاختمف الب ريكف في ألف 
اءاف، كىك ثبلثي الكةع في األ ل. كقاؿ بعةيـ: األلف منقمبة عف كاك كجعمكه المحذكفة ي
 .تُ يْ كا مف باب طا 

ا، كأ مو عندىـ: يّ كاحتج الب ريكف عم  أنيا منقمبة عف أ ل بقكليـ في الت يير ذا 
في  ررِّ عيدت الـ الكممة ياء، كأدغـ فييا ياء الت يير عم  ما قُ ا، فقد انقمبت األلف ياء، كأُ يَّ يا ذا 

 باب الت يير.

، كأف األلف أ ل بن سيا، كليست (ما)ثناسي الكةع نحك ( ذا) كلك ذىب ذاىب إل  أفَّ 
حرؼ كاحد أك عم  حرفيف، لكاف قد منقمبة عف شيء؛ إذ أ ل األسماء المبنية أف تكةع عم 

 ؾقميل الدعكػ. كىذا الذؼ قدرنا أف لك قيل بو كق ت عميو بعد ذل سيبل   جيدا   ذىب مذىبا  
ألنيا  ، فمما  يركا ألحقكا ياء ليتـ الت يير، ككانت ياء  (ما)لمسيرافي، قاؿ: ذا عم  حرفيف كػ

 أكثر ما تمحق.

طمب ال يطمب لو كزف كال أ ل، كما ال يُ  (ذا) كذكر الخشني في شرحو كتاب س أفَّ 
 (ام)ذىبكا إل  ذلؾ، فاأللف أ ل عم  قكؿ ىؤالء، كما ىي أ ل في  قكما   لمحركؼ، كأفَّ 

حقر كجب أف ييمب عمييا حكـ االسمية، كأف جمع كيُ ثن  كيُ يُ  ، قاؿ: إال أنو لما كاف اسما  (ال)ك

                                                 

 (.1/239ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.183-3/181أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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يطمب أ ميا ككزنيا، فنقكؿ: ىك اسـ عم  حرفيف، كأقل ما يككف االسـ عم  ثبلثة أحرؼ، 
 فالساقط حرؼ، كاألظير أف يككف البلـ، كأف يككف ياء ألف الياء تيمب عم  البلـ، كالكاك عم 

ماؿ ذكات الكاك، فمف جعل ، عم  أنو قد تُ معت فيو، فكجب أف يككف ياء  العيف، إال أف اإلمالة سُ 
يكت غير مكجكد في الكبلـ إال ؛ ألف مثل حا جز في البلـ أف تككف كاكا  األلف منقمبة عف ياء لـ يُ 
 عم  مذىب أبي عثماف.

ؿ ىي العيف قاؿ: ألف ثـ ىذه األلف تحتمل أف تككف العيف، كأف تككف البلـ: فمف قا
اإلعبلؿ يسبق إل  البلـ، فيي أحق بالحذؼ مف العيف. كمف قاؿ الياء فيو ىي العيف قاؿ: حكـ 

، فبل يجب قمبيا أل ا، فمما كجدنا ىذه األلف استدلمنا عم  أنيا ؼْ البلـ أف تككف ساكنة نحك ذا 
ف كانت ساكنة لما منقمبة عف حرؼ متحرؾ، كىي العيف، إال أف الذؼ يقكؿ إنيا البلـ قم بت كاا

ف كانت ساكنة، كما قمبكىا ساكنة في ياجا  دخل ىذه الكممة مف اإلعبلؿ لـ يبالكا بقمبيا أل ا    لُ كاا
 ."كطاسي

 التوضيح والتحميل:       

 .في ألف )ذا(النحكييف خبلؼ  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ذكره أبك حياف.ما  (3)كناظر الجيش، (2)كابف عقيل، (1)كقد اتبع المرادؼ

ككافقيـ  ،في ىذه المسألة (4)أبك البركات األنبارؼ ما ذىب إليو  هميذأبك حياف كتبلكأيد  
 أيةا . (5)السيكطي

 

  ما يشار لمواحد المذكر القر ب -189
 ".)ذا( مذكرا   كىك في القرب م ردا  " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.224)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/182)ج المساعدابف عقيل،  (2)
 (.797-2/796)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (3)
 (.556-2/551)ج اإلن اؼنبارؼ، أبك البركات األ (4)
 (.295-1/294)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (5)
 (.1/239)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (6)
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المذكر القريب، إذ يقاؿ  احدكلـ يستكؼ الم نف ما يشار بو لمك : " (1)كقاؿ أبك حياف
 :قاؿ الراجز ،بيمزة بعد ألف كىاء تمييا مكسكرة (ذاسوِ )لف، كبيمزة مكسكرة بعد األ (ذاءِ )فيو 

 
 التوضيح والتحميل:       

. ريبلكاحد المذكر القاما تكجبو )ذا( مف اإلشارة إل أبك حياف عم  ابف مالؾ  استدرؾ
 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)كقد اتبع المرادؼ

، المرادؼو يحياف كتمميذ إليو أبك ذىبا م (6)السيكطيك  ،(5)ككافق كل مف خالد األزىرؼ  
بياء  (ذاؤهلكنيما زادا كجيا  آخرا  ُيشار بو لمقريب، كىك )في ىذه المسألة.  كناظر الجيش

 . (7)مةمكمة بعد ىمزة مةمكمة

تعميبل  يكةح سبب تحريؾ الياء فيما سبق، فيقكؿ:  (8)خالد األزىرؼ ذلؾ أةاؼ كك 
 ".كفي كتاب أبك الحسف الييثـ إنما حركت الياء فييما لمةركرة"

 

 شواىد عمى ألفاظ الشارة التي لمتلنيث  -190
 ."(تااِلؾا )ك (ِتْيِمؾا )ك (تاْمؾا )ك (ِتْمؾا )ثـ " : (9)قاؿ ابف مالؾ

ا ب تحيا فحكاى( ؾا مْ )تا كأما  بكسر التاء ىي األف ح، (ؾا مْ تِ )ك: " (10)كقاؿ أبك حياف
 أنشد ال راء:( ؾا مِ يْ )تِ ك ىشاـ،

 

                                                 

 (.3/184)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.3/184التذييل كالتكميل )جالبيت ببل نسبة في أبي حياف األندلسي،  (2)
 (.224)ص نحكؼ(شرح التسييل )القسـ الالمرادؼ،  (3)
 (.2/796ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/142خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (5)
 (.1/295)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (6)
 (.1/294)ج ىمع اليكامع( كانظر: السيكطي، 1/142خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (7)
 (.1/142خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (8)
 (.1/239لؾ، شرح التسييل )جابف ما (9)
 (.185-3/184التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (10)

 (2)رِ تاػػػػػػػػػػػػػفْ دِ  رُ ْيػػػػػػػػػػػػػخا  ترُ فْ الػػػػػػػػػػػػػدِّ  وِ ىػػػػػػػػػػػػػا ذاِسػػػػػػػػػػػػػ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاِلي ُف الخا ما  فأيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِتْيماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّ
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػازال  لػػػػػػػػػػػػػػػػػك تاْنِطِقِيناػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ْجبػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ما عا
(1) 

 
 أنشد ال راء لمقطامي: (ؾا الِ تا )ك

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ ُرْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتاعا  ا  ـْ أافَّ باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا اْليا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعااكاأافَّ ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ اْنِقشا  (2)ؾا اْليا
 كأنشد غيره: 

ػػػػػػػػػػػارا ِحْجػػػػػػػػػػػرا   تَّػػػػػػػػػػػ   ا  ِإلاػػػػػػػػػػػ  الُجػػػػػػػػػػػكِدػِّ حا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػارُ   ػػػػػػػػػػػػػػػِر اْنحسا ػػػػػػػػػػػػػػػافا ِلتااِلػػػػػػػػػػػػػػػِؾ الُيما كاحا
(3) 

 التوضيح والتحميل:        

 .شكاىد عم  أل اظ اإلشارة التي لمتأنيثاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 .حياف يأبشيخو  ما ذكره  (4)اتبع المرادؼك 

، كتابعيـ في ىذه المسألة (5)ابف ال اسغ ا ذكرهم المرادؼحياف كتمميذه  كأبككافق 
 أيةا . (6)السيكطي

 
 

 

 

                                                 

أبػػػي حيػػػاف ( ك 205( كال ػػػياني، الشػػػكارد )ص2/338البيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي أبػػػي بكػػػر األنبػػػارؼ، المػػػذكر كالمؤنػػػث )ج (1) 
 (.3/185األندلسي، التذييل كالتكميل )

المذكر كالمؤنث  ،أبي بكر األنبارؼ ( ك 416لبندنيجي، التق ية )ص( كا35ص 2البيت لمقطامي في ديكانو )ؽ (2) 
( كالقرطبي، الجامع ألحكاـ 2/335( كابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج15/29( كاألزىرؼ، تيذيب المية )ج2/338)ج

( 3/185التذييل كالتكميل )ج( كأبي حياف األندلسي، 15/454( كابف منظكر، لساف العرب )ج2/54القرآف )ج
 (.2/342( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج2/34سميف الحمبي، الدر الم كف )جكال

( كالزليػػػػػدؼ، تػػػػػاج العػػػػػركس 5/30( كابػػػػػف منظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ج144ص 22البيػػػػػت لمقطػػػػػامي فػػػػػي ديكانػػػػػو )ؽ (3) 
يط ( كأبػي حيػاف األندلسػي، البحػر المحػ2/791( كببل نسبة في ابف ال اسغ، الممحة في شرح الممحػة )ج13/261)ج
 (.3/185( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج1/541)ج

 (.225)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.2/791)ج الممحة في شرح الممحةابف ال اسغ،  (5)
 (.1/295)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (6)



 312 

 مذىب البصر يف في تشديد النوف مع األلف عند التثنية نحو  ذاف( و تاف(  -191
 ".تشديد نكنيا مجكزا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

، أعني في الرفع يد النكف مطمقا  تشد زكظاىر كبلـ الم نف تجكي: " (2)كقاؿ أبك حياف
  كالن ب كالجر، كىذا ىك مذىب الككفييف.

كذىب الب ريكف إل  أنو ال يجكز التشديد إال مع األلف خا ة، كال يجكز مع الياء، 
 ."بالتشديد فِّ يْ كال تا  فِّ يْ ، كال يجكز: ذا كتافِّ  فتقكؿ: ذافِّ 

 التوضيح والتحميل:       

ؾ مذىب الب رييف في تشديد النكف مع األلف عند التثنية أبك حياف عم  ابف مال زاد
   .نحك )ذاف( ك)تاف(

 ما ذكره أبك حياف. (4)ابف عقيل، ك (3)كقد اتبع المرادؼ

في ذكر مذىب  (5)كيؤكد أبك حياف كتمميذيو المرادؼ، كابف عقيل ما ذىب إليو األبذؼ 
نما ينبيي الب رييف فيما يخص ىذه المسألة. ُمةي ا  ما ينبيي جكزاه  عند الب رييف، فيقكؿ: "كاا

 أف يقاؿ: فذاْيناؾ، أك يمتـز اإلبداؿ كراىة الجمع بيف ساكنيف كليس األكؿ حرؼ مد كليف". 
 

 ما يقاؿ في الحالة الُبعد  نحو  تانيؾ(  -192
 ".كتمييا الكاؼ كحدىا في غير القرب" : (6)قاؿ ابف مالؾ

سط  ـ الم نف أنو في الحالة الكُ يؾ: ظاىر كبلكقد يقاؿ ذانِ : " (7)كقاؿ أبك حياف
  يؾ.ؾ كذانِ ؾ كتانِّ ؾ كذانِّ ؾ كتانِ عدػ تقكؿ: ذانِ كالحالة البُ 

                                                 

 (.1/239ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.3/186كالتكميل )جالتذييل أبك حياف األندلسي،  (2)
 (.225)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/183المساعد )جابف عقيل،  (4)
 (.1/585األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (5)
 (.1/239ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.3/186أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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عدػ: ؾ بالنكف خ ي ة، كفي الحالة البُ ؾ كتانِ سط : ذانِ كأ حابنا يقكلكف في الحالة الكُ 
 ."يؾيؾ بإبداؿ إحدػ النكنيف ياء. كلـ يذكر الم نف تانِ يؾ كتانِ ؾ، كذانِ ؾ كتانِّ ذانِّ 

 التوضيح والتحميل:       

 .ما يقاؿ في الحالة الُبعدػ نحك )تانيؾ( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (3)كالسمسيمي، (2)، كابف عقيل(1)كقد اتبع المرادؼ

داللة عم  الحالة  نحك )تانيؾ(فيما جاء   (4)ه ما ذىب إليو األبذؼميذأبك حياف كتبل أيدك  
ةي ا  أنو ال يجكز أف يقاؿ: )ِتْينِّؾ( بالتشديد في حالتي الن ب كالجر إال عند مُ  .الُبعدػ

نما يجكز فييا أف يقاؿ: )تاْيِنؾ( بإبداؿ إحدػ النكنيف ياء.  الككفييف فإنو يجكز ذلؾ عندىـ، كاا

 

( أىي النوف األولى أـ الثانية؟  -193  سؤاؿ في النوف المز دة نحو  ىذافِّ
، بل التشديد (ذيف كتيف)ىذا القكؿ جكاز التشديد في نكف  كيبطل" : (5)قاؿ ابف مالؾ

جابر لما فات مف بقاء األلف التي حقيا أال تحذؼ كما ال تحذؼ ألف المق كر. كيؤيد  حة 
، (الذؼ كالتي)لما فات مف بقاء ياء  ليككف جابرا   (المذيف كالمتيف)ىذا االعتبار جكاز تشديد نكف 
 ".كما تبق  ياء المنقكص حيف يثن 

يـ بف مد بف إبراىػالديف أبك عبد هللا مح ءكسألني شيخنا اإلماـ بيا: " (6)كقاؿ أبك حياف
      بالتشديد: ما النكف المزيدة؟ قمت لو: األكل .  (ىذافِّ )عف قكليـ  -رحمو هللا-النحاس الحمبي 

  ل بينيما. ال يُ قاؿ: قاؿ ال ارسي في التذكرة: ىي الثانية لسبل ي  ل بيف ألف التثنية كنكنيا، ك 
ا األكل ، كأدغمنا، أك زدناىا متحركة، ثـ أسكنَّ  ا نككف زدنا نكنا  ذلؾ ألنَّ ر العمل فيثُ كْ قمت لو: يا 

ا، فتحركت ألجل اإلدغاـ بالكسر عم  أ ل التقاء الساكنيف، ا األكل ، كأدغمنَّ ساكنة، ثـ أسكنَّ 
ذا أكل  عندؼ لقمة العمل ثـ ظير لي ساكنة، كأدغمنا فقط، في كعم  ما ذكرتو نككف زدنا نكنا  

                                                 

 (.225)ص كؼ(شرح التسييل )القسـ النحالمرادؼ،  (1)
 (.1/183ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/256السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.1/587األبذؼ، شرح الجزكلية )ج (4)
 (.241-1/240ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.188-3/187التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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تقكية ىذا الذؼ ذكرتو بأف األلف كالنكف ليستا متبلزمتيف، فيكره ال  ل بينيما؛ أال ترػ إل  
 ."ان كاكيا منيا بالحذؼ في اإلةافة كتق ير ال مة

 التوضيح والتحميل:       

ياء الديف بف سؤاال  م يدا  دار بينو كليف شيخو ب استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
( أىي النكف األكل  أـ الثانية؟النحاس فيما يخص   .النكف المزيدة نحك )ىذافِّ

كاألظير ما ما ذكره شيخو أبي حياف إال أنو رجح المسألة بقكلو: " (1)كاتبع ناظر الجيش
 ".قالو ال ارسي لمعمة التي ذكرناىا، كأما كثرة العمل فبل يةر، كليس ذلؾ بمانع

 ما ذىب إليو أبك حياف تماما  في مةمكف ىذه المسألة. (2)ككافق ال باف

 

 لغات كاؼ الخطاب المتصل باسـ الشارة  -194
 ".كقد ييني ذلؾ عف ذلكـ" : (3)قاؿ ابف مالؾ

كما ذكره الم نف مف أف الكاؼ المذككرة تيني عف الكاؼ كالميـ : " (4)كقاؿ أبك حياف
كالمؤنث في خطاب المثن  كالمجمكع إغناؤىا بذلؾ، بل لية لمعرب يكت كف  كليس مخت ا  

بخطاب الم رد المذكر إذا كاف مع اسـ اإلشارة. قاؿ الزجاجي: "كاؼ الخطاب قد تجيء في 
 مثل ىذا مكحدة في االثنيف كالجمع، تترؾ عم  أ ل الخطاب".

 التوضيح والتحميل:       

 .ليات كاؼ الخطاب المت ل باسـ اإلشارة أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 حياف. يأب شيخيما ما ذكره (6)كابف عقيل، (5)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. ، كابف عقيلالمرادؼكتمميذيو حياف يذىب أبم (7)السيكطي كذىب

                                                 

 (.2/800ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.1/215باف، حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )جال  (2)
 (.1/244ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.201-3/200أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.229-228المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (5)
 (.1/189المساعد )جابف عقيل،  (6)
 (.1/296السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
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َـّ وجو إعراب   -195  ( َث
 (ذا)لـز الظرفية أك شبييا، معط  ما ال (ناىُ )كيشار إل  المكاف بػ" : (1)قاؿ ابف مالؾ
َـّ ) (ُىنالؾ)مف م احبة كتجرد. ككػ  ".(ثا

عيد منو، أؼ: أنيا ظرؼ مكاف يشار بيا لمب (َـّ ثا ) (نالؾىُ )كقكلو ككػ: " (2)كقاؿ أبك حياف
ل  ثاَـّ  ِمفْ ، فتقكؿ: (إل )كلػ (فْ مِ )كتمتـز ظرفيتو، كتجر بػ َـّ ، كاا ذاا راأاْيتا ثاَـّ راأاْيتا   ، قاؿ تعال ثا كااِا

ِبير ا ُمْمك ا كا ف كاف قد ذىب إليو  ( في اآلية م عكال  ثاَـّ كز أف تعرب )كال يج ( 3 ناِعيم ا كا بو، كاا
نما م عكؿ ت رؼ فيو بيير ما ذكظرؼ ال يُ  (ثاَـّ )بعةيـ ألف  ( رأيت)رناه مف حرؼ الجر، كاا

ذا رأيت  محذكؼ إما اخت ارا   َـّ فيككف التقدير: كاا ذا كقعْت  المكعكد بو، أك اقت ارا  ثا  أؼ: كاا
 ."كبير ؾٍ مْ عم  نعيـ كمُ  ْت ؾ في ذلؾ المكاف كقعرؤيتُ 

        التوضيح والتحميل:       

َـّ( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ    .كجو إعراب )ثا

 حياف. شيخو أبي ما ذكره  (4)كقد اتبع المرادؼ

في تخريج إعراب  (6)، كالزجاج(5)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو كل مف األخ ش األكسط 
 .  تماما   )ثاَـّ(

َـّ(أفَّ  (7)يرػ ال راء بينما  ِإذا راأْيت ألفَّ المعن  فييا ىك: ) م عكال  بوفي اآلية الكريمة  )ثا
ـّ راأ ا ث  .(ْيت ناِعيما  ما

َـّ( ما ذىب إليو ال راء، بقكلو: " (8)كردَّ الزجاج كىذا غمط، ألف )ما( مك كلة بقكلو: )ثا
في المعن  إل   ػتعديكف )رأيت( . كال يجكز إسقاط المك كؿ كترؾ ال مة، كلالت سيرعم  ىذا 

 .")ثاَـّ(

                                                 

 (.1/250ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.211-3/210أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 .]20اإلنساف: [( 3)
 (.231المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (4)
 (.5/261)ج معاني القرآف كااعرابوالزجاج،  (5)
 (.2/561)جمعاني القرآف األخ ش األكسط،  (6)
 (.15/53( كانظر: األزىرؼ، تيذيب المية )ج3/218ي القرآف )جال راء، معان (7)
 (.2/561األخ ش األكسط، معاني القرآف )ج (8)
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 المعرؼ باألداة الباب الحادي عشر :
 

 مذىب جميور النحاة في المعرؼ باألداة -196
 ."لمخميل كسيبكيو ، كفاقا  ال البلـ كحدىا (أؿ) كىي" : (1)قاؿ ابف مالؾ

أحدىما: مذىب جميع النحكييف إال ابف كيساف كىك أف الحرؼ : " (2)كقاؿ أبك حياف
عرؼ إنما ىك البلـ كأما األلف فيمزة ك ل جيء بيا ك مة لمساكف فكاف ينبيي أف تكسر الم
كقاؿ الجميكر: الذؼ يقطع بأف ...، كنذكر عمة فتحياتقاء الساكنيف كساسر ىمزات الك لالل

 ."فتقكؿ: مررت بالرجل حذؼ عند الك ل،اليمزة ك ل أنيا تُ 
 التوضيح والتحميل:       

  .عم  ابف مالؾ مذىب جميكر النحاة في المعرؼ باألداةاستدرؾ أبك حياف 

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كالسمسيمي(3)كقد اتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (5)السيكطي ككافق 
 

 أىو اليمزة أـ األلف؟  أؿ(الزائد في  -197
 ."كليست اليمزة  زاسدة خبلفا  لسيبكيو" : (6)قاؿ ابف مالؾ

مف فييا عم  القكؿ بزيادتيا ىل ىي ىمزة أك كاختُ " كفي البسيط:: " (7)أبك حيافكقاؿ 
  ألف؟

 

                                                 

 (.1/253ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  222-3/218التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.233)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/265العميل )جالسمسيمي، ش اء  (4)
 (.307-1/306السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/253ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.3/229التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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حرؾ لبلعتماد عم  ىمزة كلذلؾ إذا دخمت عمييا ىمزة االست ياـ لـ ت ،فقيل: ىي ىمزة
 عم  قياس البدؿ. بيف االست ياـ كالخبر، فثبتت ساكنة فأبدلكىا أل ا   ، فمـز إثباتيا فرقا  االست ياـ

، ألنو ال حاجة إل  تحريكيا ثبت مع ألف االست ياـ مف غير بدؿل: ىي ألف فتكقي
كقاؿ المحققكف: إنيا البلـ خا ة" ". "األلف كالبلـ معا   ييف قيل ىآلة التعر ت ير ىمزة". ك"ل

 ."انتي 

 التوضيح والتحميل:       

  .اليمزة أـ األلف؟ما يككف زاسدا  أىك استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 حياف في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (1)الشاطبي ككافق 

 

 لمحضور   أؿ(شروط التي تكوف فييا ال -198
 ."مدلكؿ م حكليا بحةكر حسي أك عمميفإف عيد " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ع:لمحةكر تككف في أرلعة مكاة (أؿ) كذكركا أفَّ : " (3)كقاؿ أبك حياف

 .األسدُ ا ك: خرجت فإذحعد إذا ال جاسية نأحدىا: ب

 الثاني: أف تقع بعد أسماء اإلشارة نحك: مررت بيذا الرجل.

 يا الرجل.الثالث: في النداء في نحك: يأيُّ 

 كالرابع: في نحك اآلف كالساعة كما في معناىا مف الزماف الحاةر.

 كر ال تككف فيو لمحةكر إال أف يقكـ دليل عم  ذلؾ نحك قكؿ الشاعر:كماعدا ما ذُ 

 

 

 

 

                                                 

 (.551-1/550الشاطبي، المقا د الشافية )ج (1)
 (.1/257شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.3/234كميل )جالتذييل كالتأبك حياف األندلسي،  (3)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػبل  ؽ  كالطَّػػػػػػػػػػػػػػػػبلُؽ عازيمػػػػػػػػػػػػػػػػة  فأْنػػػػػػػػػػػػػػػػِت طا
 

ثػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػفْ  ا  ثابلا ػػػػػػػػػػػأا  ؽْ رُ ْخػػػػػػػػػػػيا  كا  (1)ـُ ماػػػػػػػػػػػظْ كأا  قُّ عا
 كثبلثا   جنسو ليس عزيمة   إذ ال يمكف أف يريد جنس الطبلؽ فإفَّ  في ركاية مف رفع ثبلثا   

 (فأْنِت طابلؽ  ) فمـ يبق إال أف يريد الطبلؽ الكاقع في الزماف الحاةر الذؼ ليس يعطيو قكلؾ
 ."قي ىذا عزيمة ثبلثكأنو قاؿ: كطبل

 التوضيح والتحميل:       

 .الشركط التي تككف فييا )أؿ( لمحةكر أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيشك ، (2)المرادؼاتبع ك 

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (4)السيكطي كأيد 
 

   أؿ( أقساـ -199
 ."ال فيي جنسية، كاا ةفيي عيدي" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ستة أقساـ:( أؿ)كقد قسـ بعض أ حابنا : " (6)كقاؿ أبك حياف

 . األكؿ: أف تككف لتعريف العيد في شخص أك جنس

 الثاني: أف تككف لتعريف الحةكر.

 الثالث: أف تككف لميمبة.

 الرابع: أف تككف لممح ال  ة.

 الخامس: أف تككف بمعن  الذؼ كالتي.
                                                 

( كأبػػي الحسػػف الب ػػرؼ، الحماسػػة الب ػػرية 5/129البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف التكحيػػدؼ، الب ػػاسر كالػػذخاسر )ج (1)
( 3/234( كأبي حياف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل )ج2/986( كأبي حياف األندلسي، ارتشاؼ الةرب )ج2/314)ج

( كعبػػد القػػادر البيػػدادؼ، 1/168يكطي، شػػرح شػػكاىد المينػػي )ج( كالسػػ76كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، مينػػي المبيػػب )ص
 (.969( كالك كؼ، الكميات )ص3/461خزانة األدب )ج

 (.238)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.2/826ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/310السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/257ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.235-3/234أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 السادس: أف تككف زاسدة.

كعم  ىذا التقسيـ ال يقاؿ: يعرض في الجنسية الحةكر، كال يقاؿ:  (.أؿ)يذه أقساـ لػف
 ."لو مف الشيء ال يككف قسيما   قسما   بة كلمح ال  ة ألفَّ ما يعرض في العيدية اليا 

 التوضيح والتحميل:       

   .أقساـ )أؿ(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشك  ، (1)المرادؼ كاتبع

، المرادؼ حياف كتمميذيو إليو أبك ذىبا م (4)السيكطي، ك (3)كل مف الشاطبي ككافق 
 كناظر الجيش في ىذه المسألة.

ما )أؿ(  (5)بينما زاد الشاطبي  أفَّ )أؿ( الزاسدة قسماف، ىما: إما )أؿ( زاسدة الزمة البتة، كاا
 زاسدة اةطرارية.

 )أؿ( تككف لمحقيقة. أيةا  أفَّ  (6)كأةاؼ السيكطي 

مما لـ يذكره أبك حياف كمف اتبعو ك  ،)أؿ(أرلعة عشر قسما  لػ (7)كعمكما  لقد ذكر المرادؼ 
، كالتي ىي عكض مف الةمير، ...لمكماؿ كىي نكع مف الجنسية": مف النحكييف في أنيا تككف 

ند التحقيق، راجعة ككميا ع ،ىي عكض مف اليمزة، كالتي لمت خيـ، كبقية الذؼ، كالمك كلة كالتي
 ".إل  ثبلثة أقساـ: معرفة كزاسدة كمك كلة

 

 الجنسية عمى المثنى والمجموع   أؿ( دخوؿ -200
 ."اعتبار ل ظو فيما لو مف نعت كغيره أكل بأفرد ف فكاا " : (8)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.238)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.827-2/826ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.558-1/553الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.1/309السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.558-1/557)جالشاطبي، المقا د الشافية  (5)
 (.1/309السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.204-203المرادؼ، الجن  الداني )ص (7)
 (.1/258ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
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ذا إنما قاؿ: " (1)كقاؿ أبك حياف تدخل عم  المثن  كعم  المجمكع ( أؿ) ألفَّ  (أفرد )كاا
فأؿ جنسية كقد  الزيدافِ  الرجبلفِ  ـا عْ يو لمجنس، فمثاؿ دخكليا عم  المثن  قكليـ: نِ كتككف ف

 دخمت عم  المثن  كقاؿ الشاعر:

ْيِف تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذكا   فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإفَّ النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلُعكدا
 

ـُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اْلكا ُليا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْربا أاكَّ فَّ اْلحا كااِا
(2) 

 ."كىك كثير، ( 3 قاْد أاْفماحا اْلُمْؤِمُنكفا   كمثاؿ دخكليا عم  الجمع 

       التوضيح والتحميل:       

دخكؿ )أؿ( الجنسية عم  المثن  ما جيء في أبك حياف عم  ابف مالؾ  أةاؼ
 .كالمجمكع

 ما ذكره أبك حياف. (5)ناظر الجيش، ك (4)كقد اتبع المرادؼ

عم  المثن  فقط )أؿ( في دخكؿ حياف  إل  ما قالو أبك (6)ابف عادؿ الحنبميكذىب  
 ليا عم  الجمع ىذا ما ان رد بو أبك حياف.بينما دخك 

 

 مذىب بعض النحو يف في عدـ ز ادة  أؿ( في الحاؿ  -201
 ".الحاؿ"كعركض زيادتيا في  : (7)قاؿ ابف مالؾ

 في الحاؿ. كىذا مذىب الجميكر. (أؿ) فزاد: " (8)كقاؿ أبك حياف

 (أؿ)ككف كذىب بعض النحكييف إل  أف الحاؿ تككف معرفة كنكرة فعم  مذىب ىذا ال ت
 ."الحاؿزاسدة في 

                                                 

 (.236-3/235التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( كالجػػػاحع، 2/271ع )ج( كالجػػاحع، رسػػاسل الجػػاح1/146البيػػت لن ػػر بػػف سػػػيار فػػي الجػػاحع، البيػػاف كالتبيػػػيف )ج (2)

( كالبكػػرؼ، ف ػػل المقػػاؿ 39( كالنحػػاس، عمػػدة الكتػػاب )ص1/210( كابػػف قتيبػػة، عيػػكف األخبػػار )ج58البيػػاؿ )ص
 (.2/277( كاليمذاني، الكشككؿ )ج2/277( كالزمخشرؼ، رليع األبرار )ج233)ص

 .]1المؤمنكف: [ (3)
 (.236)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.2/830ظر الجيش، تمييد القكاعد )جنا (5)
 (.12/77ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (6)
 1/260شرح التسييل البف مالؾابف مالؾ،  (7)
 (.3/238)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (8)
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 التوضيح والتحميل:       

أقساـ مذىب بعض النحكييف في عدـ زيادة )أؿ( في  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .الحاؿ

 ما ذكره أبك حياف. (2)كناظر الجيش ،(1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (3)كيؤكد أبك حياف ما ذكره مكي بف أبي طالب
 

  أؿ( في التمييز عند البغدادييف مثاؿ ز ادة  -202
 ."كعركض زيادتيا في التمييز..." : (4)قاؿ ابف مالؾ

 ".الدرىـا  العشرا  الخمسةا  البيداديكف:   كحك: " (5)كقاؿ أبك حياف
 التوضيح والتحميل:       

 .زيادة )أؿ( في التمييز عند البيدادييفعم   مثاال   استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (6)ابف عقيلكقد اتبع 

، كأبي (7)كما ذكره أبك حياف كتمميذه ابف عقيل ىك الشاسع عند النحاة أمثاؿ ابف قتيبة 
 ، لكنيما ذكرا أفَّ مثل ىذا القكؿ ال يقاس عميو أبدا .(8)البقاء العكبرؼ 

 

 مذىب الكوفييف في عدـ ز ادة  أؿ( في التمييز  -203
 "....تمييزعم  ما أةيف إليو  تيا"كعركض زياد : (9)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.237)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/830ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.2/736مكي بف أبي طالب، مشكل إعراب القرآف )ج (3)
 (.1/258ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.3/238أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.1/199ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.273ابف قتيبة، أدب الكاتب )ص (7)
 (.1/493)ج المباب في عمل البناء كاإلعرابأبك البقاء العكبرؼ،  (8)
 (.1/260ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (9)



 312 

كزيادتيا في التمييز ىك عم  مذىب الب رييف كأما الككفيكف : " (1)كقاؿ أبك حياف
 ."عندىـ زاسدة( أؿ)فيجيزكف تعريف التمييز، فبل تككف 

 التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مذىب الككفييف في عدـ زيادة )أؿ( في التمييز

 ما ذكره أبك حياف. (3)كناظر الجيش ،(2)كقد اتبع المرادؼ
 

 الخالؼ في أييما األصل في المرفوعات أىو المبتدأ أـ الفاعل؟  -204
 ".مبتدأ، أك ال اعل، أك كبلىما أ لكأ ميا ال" : (4)قاؿ ابف مالؾ

كاعمـ أف النحاة اختم كا في أف أ ل المرفكعات ما ىك عم  : " (5)ناظر الجيشكقاؿ 
 ة مذاىب:ثبلث

 فقيل: المبتدأ ىك األ ل كما عداه فرع. كقيل ال اعل ىك األ ل كما عداه فرع.

 كقيل: المبتدأ كال اعل ىما األ ل كما عداىما فرع عمييما، كقد أشار إلييا الم نف.

كىك أقكػ مف المبتدأ  األ ل ال اعل؛ ألف عاممو ل ظي حيح أفَّ كال "قاؿ ابف الخباز: 
 كاسـ ما، كعاممو ا معنكؼ، كعاممو فعل أك شبيو، فيك أقكػ مف خبر إفَّ كالخبر؛ ألف عامميم

أقكػ مف عم   ييتو األ مية، فيك  مف اسـ كاف كأخكاتيا كعاممو مبقي، فيك أقكػ فعل حقيقي
بالّ  ات المذككرة يقتةي من كبات كثيرة  فعاممو المك كؼُ  كأيةا   سـ فاعموال عل الذؼ لـ يُ 

 ."بقية عكامل المرفكعاتيعمل فييا، كليس كذلؾ 
 التوضيح والتحميل:        

في أييما األ ل في المرفكعات  النحكييف خبلؼعم  ابف مالؾناظر الجيش استدرؾ 
 .؟ال اعلأىك المبتدأ أـ 

                                                 

 (.3/239أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.237)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.2/830ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/265ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.845-2/844ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
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 .ناظر الجيش في ىذه المسألة إليو ذىبا م (1)السيكطي كأيد
 

 ما تتضمنو المرفوعات  -205
فاعل، أك ناسبو، أك شبيو بو كىي: مبتدأ، أك خبر، أك  فالرفع لمعمدة،" : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ".ل ظا  

ىذه التي في العدد المعطكؼ أك  ذىب إليو أفَّ كالذؼ ينبيي أف يُ : " (3)كقاؿ أبك حياف
المعطكؼ عميو ليست حركات إعراب، كىي شبيية بحركات اإلعراب، كحدثت عند ح كؿ ىذا 

ف عامل ال يمكف أف يقكؿ في ىذه إنيا حركات التركيب العط ي. كمف قاؿ إف اإلعراب حادث ع
 إعراب.

كعد الب ريكف في المرفكعات اسـ ما الحجازية كالتابع لمرفكع أك لجار مجرػ المرفكع، 
ُيقااُؿ   تعال  كزاد األعمـ في كجكه الرفع باإلىماؿ، كجعل مف ذلؾ قكلو...كلـ يعدىما الم نف

ـُ  لاُو ِإْبرااِىي
 ."ـ( عنده باإلىماؿ مف العكامل، فارت اع )إبراىي(4 

       التوضيح والتحميل:     

 عند النحكييف. تتةمنو المرفكعاتينبيي أْف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ما 

 ما ذكره أبك حياف. (5)كناظر الجيش

 في ىذه المسألة. حياف كأبإليو ذىبا م (6)السيكطي ككافق
 

 

 

 
                                                 

 (.1/359السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/264ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.247-3/245أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .]60األنبياء: [ (4)
 (.2/843ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/592السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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  أييما األصل والفرع في المنصوبات؟ -206
كالن ب لم ةمة، كىي: م عكؿ مطمق، أك مقيد، أك مستثن ، أك " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".حاؿ، أك تمييز، أك مشبو بالم عكؿ بو

كأما المن كبات: فات قكا عم  أف الم اعيل الخمسة منيا أ ل، : " (2)كقاؿ ناظر الجيش
 ."كما عداىا فرع عمييا كلـ يتعرض الم نف لمتنبيو عم  ذلؾ

 التحميل:       التوضيح و 

 .أ ل كفرع في المن كباتما ىك عم  ابف مالؾناظر الجيش استدرؾ  

 

 أييما األصل والفرع في المجرورات؟ -207
 ".كالجر لما بيف العمدة كال ةمة، كىك المةاؼ إليو" : (3)قاؿ ابف مالؾ

كأما المجركرات: فقد عممت أنيا قسـ كاحد، فبل يمكف فيو : " (4)كقاؿ ناظر الجيش
ػ فرعية، بل ىك أ ل لـ يت رع عميو غيره، كقد ذكر ابف الخباز أف ىنا في المجركرات دعك 
ل  مجركر باسـ، كاأل ل المةاؼ إليو، كينقسـ إل  مجركر بحرؼ ك  كأ ل الجر ، قاؿ:فرعا   اا

، كالذؼ ينجر بمةاؼ ال يجكز أف بزيدٍ  ذؼ ينجّر بحرؼ ال يجكز إسقاطو، نحك: مررتُ منيما ال
ر بحرؼ جر زاسد، كقكلؾ: ما جاءني ؾ: غبلـ عمرك. كالمحمكؿ عميو الذؼ جُ ي  ل منو كقكل

، أال وِ جْ الكا  فُ سا حا كا  زيدٍ  ، كاّلذؼ ينجر بمةاؼ يجكز أف ي  ل منو، كقكلؾ: ىذا ةاربُ مف أحدٍ 
 ل  جُ ي را اءنِ ا جا ، كتقكؿ ىا ىنا: ما كال غبلـ عمرا   ترػ أنؾ ال تقكؿ في األ ل مررت زيدا  

 ."وا جْ الكا  ف  سا حا كا  زيدا   ب  ارِ كةا 
 التوضيح والتحميل:       

 .المجركراتاستدرؾ ناظر الجيش عم  ابف مالؾ ما ىك أ ل كفرع في 

 

                                                 

 (.1/265شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.2/845تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/265ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.2/845ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
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 المبتدأ الباب الثاني عشر :
 

 وجوه إعراب  سواة( عند النحو يف -208
اعتبار المعن  كالمخبر عنو في الم ع غير اسـ قكلو كمف اإلخبار ب" : (1)قاؿ ابف مالؾ

ـْ الا ُيْؤِمُنكفا   تعال  ـْ ُتْنِذْرُى ـْ لا ـْ أا ـْ أاأاْنذاْرتاُي ماْيِي كااء  عا         ".أؼ: سكاء عمييـ اإلنذار كعدمو ( 2 سا

كااء  كظاىر كبلـ الم نف أف ): " (3)كقاؿ أبك حياف ( خبر مقدـ، كالجممة في مكةع سا
كااء  دأ. كقد أجازكا العكس، كىك أف يككف )المبت مكةع الخبر. كالقكالف في ( مبتدأ، كالجممة سا

كااء  : )(اإلغ اؿ)عف أبي عمي ال ارسي. كقاؿ في  ( مبتدأ، كالجممة خبره، كلـ تحتج لةمير سا
 ألنيا المبتدأ في المعن  كالتأكيل. كبو قاؿ الزجاج.

كااء  كأجاز بعض النحكييف أف يككف ) بتدأ، كالجممة في مكةع ال اعل الميني عف ( مسا
لما كاف في  (لا عا  ْ تا  ؾ أفْ لُ كْ نا )فيككف نحك قكليـ ،أـ قعدتا  الخبر، كالتقدير: استكػ عندؼ أقمتا 

 ".(ينبيي)معن  

ـٍ آخر (4)كقاؿ أبك حياف  مي في ىذه المسألة مذىب غريب قاؿ ما ن و:يكلمسي: "في مقا
كااء  )فػ أـ قعدتا  أقمتا  عميَّ كااء  سا كمما ال يجكز تقديمو بات اؽ: " كااء  )مبتدأ، كالجممة خبر. ك( سا ( سا

عم   ليست خبرا   إذا   ليس بمبتدأ في المعن ، إذ لك كاف مبتدأ لكاف في الجممة عاسد فالجممة
كااء  حقيقة ألف المعن : ال مبتدأ معن  كال يككف في المبتدأ ةمير  فالقياـُ  كالقعكدُ  القياـُ  يَّ عمسا
ىذا  (.نذار)اإلد عم  الخبر البتة، فكذلؾ في ىذه الجممة الكاقعة مكقع المبتدأ الذؼ ىك يعك 

 .ت سير مذىب أبي عمي كمف قاؿ بقكلو

كااء  كال:  ،أـ قعدتا  أقمتا ِسيَّاِف ، كال تقكؿ: كعمرك   زيد   افِ يَّ كال ي ح ذلؾ ألنؾ تقكؿ: سِ  سا
 تريد استكاء الشيسيف في   ة ىي ليما، كما أك عمييـ ألنؾ ال يَّ حت  تقكؿ: عم أـ قعدتا  أقمتا 

كااء  إذا قمت:  نما المساكاة في عدـ بْ ف أك قُ سْ بينيما في حُ  إذا سكيتا  كعمرك   زيد  سا ح أك نحكىما كاا
المباالة فمعن  ذلؾ: ال أبالي أكاف ىذا أـ ىذا فقد عاد معن  المساكاة إل  فعل القمب، كىك عدـ 

ذا عُ   االلت ات كالمباالة كااء  )دـ العمـ بو ف ار معن  ـ االلت ات بالقمب إل  الشيء عُ دِ كاا سا
                                                 

 (.1/267شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 .]6البقرة: [( 2)
 (.252-3/251أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .350-348المرجع السابق، ص (4)
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كما  (ال أبالي)ع الم عكؿ بػك ارت الجممة االست يامية في مكة ،كال ألت ت ،: ال أبالي(عميَّ 
 الم عكؿ إذا قمت: ال أدرؼ، ك ار ال عل نحك الةمير المخ كض في عميَّ  تككف في مكةع

نما أت  ب (عمييـ)ك (عميَّ )كعمييـ، كلكال قكلو  دكف غيرىا ألف  (عم ػ)ما جازت المسألة، كاا
منو  دَّ بُ  فبل (بالكف يُ )ىك ال اعل في  (عمييـ)أؼ: ال يبالكف، فالةمير في  ،عمييـ ف  يِّ المعن : ىا 

ا لاُيـْ   منو فيُبدَّ في ىذه المسألة كما ال  َـّ بادا بلـ ال يككف ( كأاأاْنذاْرتاُيـْ )( كلاياْسُجُننَّوُ فقكلو ) ( 1 ُث
معن  بدا: ظير  ، إنما يككف في مكةع ن ب بعد فعل القمب، كذلؾ أفَّ في مكةع رفع أبدا  

و ىك االسـ المجركر بالبلـ مف قكلو لو مف فاعل كفاعمُ  دَّ كىك ىنا ظيكر لمقمب ال لمعيف كال بُ 
( ىك راأاْكافال اعل في )نَُّو لاياْسُجنُ ا كْ أا ( قاؿ: المعن  إل  العمـ كرؤية القمب فكأنو قاؿ: ثـ را ـْ يُ )لا 

كااء  إذا قمت:   (عمػ)ىك المجركر ب (ال يبالكف )ال اعل في  المجركر بالبلـ، كما أفَّ  عمييـ كقد سا
فَّ  ،م عكؿ (حمار  كتا ) : بن ب الثاني إفَّ (حمارٍ  تا كْ  ا  ت  كْ لو  ا )قاؿ س في قكليـ   كاا

نو الةمير  (لو)ال اعل ىك المجركر بالبلـ مف قكلؾ  حمار،  بدؼ  كتا ت أك يُ كِّ  ا الذؼ في يُ كاا
كااء  كبالبلـ مف قكلو ) (عم )فكذلؾ ال اعل ىك المخ كض بػ ـ( كالجممة المست يـ يُ دالا )با ييـ( كما عا سا

كااء  )عنيا أك المؤكدة بالبلـ ىي الم عكؿ بالمعن  الذؼ بيناه فػ  ع دكف معم  ىذا مبتدأ في ال (سا
 ْف  ُ معناه: اكْ  (الناُس  ـِ نا ؾ يا بُ سْ حا ) لحقيقة كما كاف في قكليـالمعن  كلذلؾ لـ يكف لو خبر في ا

 ككذلؾ أقاسـ   .خبر عنويُ  ال (اْكُ ْف ) قكلؾ ر كما أفَّ به، فمـ يكف لو خالكبلـ ظاىرا  فخالف باطفُ 
 ؟ ككلُّ ألف معن  الكبلـ: أيقكـ زيد   (قاسـ): فاعل بو كال خبر لػكزيد   ،: مبتدأ في الم عقاسـ  " ؟زيد  
كليذا نظاسر في  ،ه متركؾ مراعاة لممعن  الذؼ تةمنو الكبلـدأ معناه معن  ال عل فخبرُ مبت

 ." انتي  كبلموثيرة مف العرليةأبكاب ك

كااء  الجممة بعد ) كتمخص مف ىذا كمو أفَّ  كااء  ك) ،بتدأ( إما مسا ما خبر،  ،( الخبرسا كاا
كااء  ك) ما فاعل بػ) ،( المبتدأسا كااء  كاا كااء  )ك ،(سا كااء  ك) ،ما م عكؿكاا  ،مبتدأ( سا  ."( مبتدأسا

كااء  )فأما : " (2)كقاؿ أبك حياف  فمذاىب:( دتا عا أـ قا  تا مْ أقُ  عميَّ سا

كااء  )األكؿ: أف  مبتدأ، كالجممة خبر، كلـ تحتج إل  رابط ألنيا المبتدأ في المعن  ( سا
كااء  عميَّ كالتأكيل؛ إذ التقدير:   اج كأبي عمي.ؾ، كىك مذىب الزجعكدُ ؾ أك قُ قيامُ سا

كااء  )الجممة ىي المبتدأ، كىي في تقدير اسـ م رد، ك الثاني: أفَّ  الخبر، كبو قاؿ ( سا
 ، كمذىب الزمخشرؼ.(اإليةاح)جماعة، كىك ظاىر قكؿ أبي عمي في 

                                                 

 .]35يكسف: [ (1)
 (.31-4/30أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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كااء  )كالثالث: أف  مبتدأ، كالجممة في مكةع ال اعل، كالتقدير: استكػ عندؼ أقمت أـ ( سا
، قالو (ناْكُلؾ أْف تاْ عالا )ؾ، كقكليـ: ؾ كقعكدُ قعدت، أؼ: قيامُ  ، في معن : ينبيي لؾ أف تقـك
 ."بعض النحكييف

 التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ كجكه إعراب )سكاء( عند النحكييف 

كتابعيـ كل مف  في ىذه المسألة، (1)كيكافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك سعيد السيرافي 
 أيةا .   (3)، كالسيكطي(2)الحمبي السميف

 

( عمى المبتدأ وىي حرؼ غير زائد -209  دخوؿ  ُربَّ
، مف المبتدأ المجركر بحرؼ زاسد نحك كاحترزت بقكلي: أك حكما  " : (4)قاؿ ابف مالؾ
 ".)ىل مف خالق غير هللا(

عل حكمو في دخكلو عم  المبتدأ بل مف الحركؼ ما ليس بزاسد، كجُ : " (5)كقاؿ أبك حياف
مكةعو رفع باالبتداء، ( رجل)أفادنا، فػ عالـٍ  رجلٍ ُربَّ ، تقكؿ: (ُربَّ )حكـ الحرؼ الزاسد، كذلؾ 

 ".ر بحرؼ جر غير زاسدكىك مبتدأ، كقد جُ 
 التوضيح والتحميل:       

( عم  المبتدأ كىي حرؼ  ما جيء مف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ دخكؿ )ُربَّ
 .غير زاسد

 ما ذكره أبك حياف. (8)كناظر الجيش ،(7)ابف عقيلك  ،(6)كقد اتبع المرادؼ

 
                                                 

 (.3/435كتاب سيبكيو )جشرح  ،سعيد السيرافي كأب (1)
 (.1/105الدر الم كف )ج ،السميف الحمبي (2)
 (.1/388السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/267)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (4)
 (.3/251)ج يل كالتكميلالتذيأبك حياف األندلسي،  (5)
 (.241)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (.1/203ابف عقيل، المساعد )ج (7)
 (.2/850ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (8)
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 حياف في ىذه المسألة. كأب ا قالوم (1)السيكطي كافقك  
 

 ما يجية بعد  سواة( مف الجمل -210
كااء  )كأكثر ما جاء : " (2)قاؿ أبك حياف ، (أـ)ممة الم درة باليمزة المعادلة بػبعده الج (سا

كااء    قكلو تعال  حذؼ تمؾ الجممة لمداللة عمييا، نحككقد تُ       فااْ ِبُركا أاْك الا تاْ ِبُركا سا
ـْ  ماْيُك عا
كااء  أؼ:  (3   عميكـ أ برتـ أـ لـ ت بركا.سا

كااء  كيأتي بعدىا الجممة ال عمية المتسمطة عم  اسـ االست ياـ، نحك:  الرجاؿ  أؼَّ  يعمسا
 ، قاؿ:رلتا ةا 

ماْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو أاؼَّ ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍف أاتاْيتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااء  عا  سا
 

ػػػػػػػػػػػػػ  دِ أاسا ـْ ِبأاْسػػػػػػػػػػػػػعا ػػػػػػػػػػػػػ  أا اعاةا ناْحػػػػػػػػػػػػػٍس ُتتَّقا
(4) 

 كقد جاء بعد ما عرؼ عف االست ياـ، كىك األ ل، قاؿ: 

... ... ... ... 
 

اُت الُعُيػػػػػػػػػكِف كاُعكُرىاػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػِحيحا ػػػػػػػػػكااء   ا سا
(5) 

 التوضيح والتحميل:        

  .جيء بعد )سكاء(ت أنكاع الجمل التياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 في ىذه المسألة.إليو أبك حياف  ذىبا م (6)يف الحمبيالسم ككافق 
 

                                                 

 (.1/360السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  3/252التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 .]16: الطكر[ (3)
( كالعسػػكرؼ، جميػػرة األمثػػاؿ 2/157( كابػػف المثنػػ ، مجػػاز القػػرآف )ج40لزىيػػر بػػف أبػػي سػػمم  فػػي ديكانػػو )صالبيػػت  (4) 

( كأبي حياف 3/288( كببل نسبة في المبرد، المقتةب )ج1/78( كأبي حياف األندلسي، البحر المحيط )ج1/143)ج
 (.3/252األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

    ( 1/142( كالنػػكيرؼ، نيايػػة األرب )ج1/343ي فػػي العسػػكرؼ، ديػػكاف المعػػاني )جىػػذا عجػػز بيػػت لمةػػرس بػػف رلعػػ (5) 
 ك دره: 

اِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُء ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُظُمما لاْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ياُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُؿ الما  كا
 

 ... ... ... ... 
التػػػػذييل كالتكميػػػػل ( كأبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي، 2/354كبػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي أبػػػػي سػػػػعيد السػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيو )ج  

 (.5/18( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/957لجيش، تمييد القكاعد )ج( كناظر ا3/252)ج
 (.1/108السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (6)
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 حد المبتدأ -211
مف مخبر عنو، أك ك ف  ل ظيا   عامبل   كىك ما عدـ حقيقة أك حكما  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".سابق رافع ما ان  ل كأغن 

 كقد حددتو بحد مخت ر، كىك: المبتدأ ىك االسـ المنتظـ منو مع: " (2)كقاؿ أبك حياف
يشمل المخبر عنو كالك ف الرافع لممن  ل الميني.  (المنتظـ)بو جممة". فقكلي اسـ مرفكع 

يشمل الخبر المسند لممبتدأ، فإنو مرفكع بالمبتدأ عم  ما يبيف،  (مع اسـ مرفكع بو) كقكلي
 ، كأقاسـ  قاسـ   يشمل مثل: زيد  ( جممة)سـ فاعمو. كقكلي لـ يُ  ك م عكال  أ كالمرفكع بالك ف فاعبل  

مف قكلؾ:  (أبكه قاسـ  )مف نحك  (جممة). كاحترز بقكلو أبكه قاسـ   ، مف قكلؾ: زيد  بكه قاسـ  ، كأزيد  
 ".سم  جممةال يُ  (أبكه قاسـ  )قكلؾ  فَّ أبكه، فإ قاسـ   زيد  

 التوضيح والتحميل:       

 .حد المبتدأتعريف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 

 مف مذاىب النحاة في الرافع لممبتدأ والخبر -212
 ".لمف رفعيما بو بتدأ الخبر، خبلفا  كىك يرفع المبتدأ، كالم" : (3)قاؿ ابف مالؾ

االبتداء ب منيما مرفكع المقّدـ أفَّ  عف بعةيـ ابف أبي الرليع كنقل: " (4)كقاؿ المرادؼ
  منيما مرفكع بالخبر". المؤّخرك 

أ ارت ع لشبيو أف المبتد كىك :ثامنا   كذكر ابف ع  كر مذىبا  : " (5)ناظر الجيشكقاؿ 
 ."، كال أعمـ ما الرافع لمخبر عم  ىذا القكؿ، كالظاىر أنو المبتدأبال اعل

 التوضيح والتحميل:       

مف مذاىب النحاة في مذىبيف  ناظر الجيش عم  ابف مالؾ، ك المرادؼ كل مف استدرؾ 
 .الرافع لممبتدأ كالخبر

                                                 

 (.1/267ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.257-3/256التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.1/267ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.244)ص التسييل )القسـ النحكؼ(شرح المرادؼ،  (4)
 (.2/860تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
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ا النحكيكف أمثاؿ أبي البركات مف مذاىب قد تناكلي ناظر الجيشالمرادؼ، ك كما ذكره  
بالت  يل  (5)، كالسيكطي(4)، كابف ال خار(3)، كأبي البقاء العكبرؼ (2)، كابف األثير(1)األنبارؼ 

 مدعميف كبلميـ باألدلة كالحجج. 
 

 ( غير ملسوؼتخر ج قوؿ الشاعر   -213
 كعم  ذلؾ كجو الزمخشرؼ قكؿ الشاعر:" : (6)قاؿ ابف مالؾ

ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ْأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍؼ عا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ غا ما  زا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافِ   ّـِ كاالحا ياْنقاِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْليا
(7) 

يُر )كسأؿ عالي بف أبي ال تح أباه أبا ال تح بف جني عف قكلو : " (8)كقاؿ أبك حياف  غا
ْأُسكؼٍ  ينقةي باليـ  اف  ما الزماف الذؼ ىذه حالو، فكأنو قاؿ: زا  ُـّ المق كد ذا  البيت، فأجابو بأفَّ  (ما

: خبر لمزماف، ثـ حذفت (غايرُ ):   تو، ك(ياْنقاِةي)دأ، كزماف: مبتكالحزف غير مأسكؼ عميو، ف
بالمحذكؼ، ألنؾ إنما جست بالياء لما تقدميا ذكر  المبتدأ مع   تو، كجعمت إظيار الياء مؤذنا  

 ما ترجع إليو، ف ار الم ع بعد الحذؼ كاإلظيار:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  ما ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زا ْأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍؼ عا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ما  غا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافِ   ّـِ كاالحا  ياْنقاِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْليا
ف، كىي عادة ابف جني كشيخو في مجيسيما بالتخريجات مَّ كا تا مُ  التخريج بعيد جدا  كىذا  

 مة المتكم ة التي ال يكاد يمحظيا العرب.حَّ ما تا المُ 

ف شست قمت: ىك محمكؿ عم  المعن ، كما حممت  كؿ قُ تا  أةٍ را امْ  لُّ قا أا )قاؿ أبك ال تح: كاا
، كك  ت (اْمراأةٍ )إل  ( أاقالُّ )تدأ، كقد أة ت ألنو مب عم  المعن ، فمـ تذكر في الم ع خبرا   (ذاؾ

                                                 

 (.43-1/38أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (1)
 (.67-1/66ابف األثير، البديع )ج (2)
 (.232-224أبك البقاء العكبرؼ، التبييف )ص (3)
 (.266-1/261ابف ال خار، شرح الجمل )ج (4)
 (.365-1/363كامع )جالسيكطي، ىمع الي (5)
 (.1/275ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
( كابف 2/637البيت ألبي نكاس كلـ أقف عميو في ديكانو. كالبيت ألبي نكاس في ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (7)

مالي ( كببل نسبة في ابف الشجرؼ، أ1/482( كالعيني، المقا د النحكية )ج211ىشاـ األن ارؼ، ميني المبيب )ص
 (.3/277( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج4/33( كابف مالؾ، شرح التسييل )ج1/47ابف الشجرؼ )ج

 (.  3/278التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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إل  خبر ألنيا في معن  ( لَّ أقا )تقكؿ ذاؾ، فمـ تحتج  امرأة   لَّ ، كأنؾ قمت: قا (تاُقكؿ ذاؾ)المرأة بػ
 عم  معن : يكـ  ( ال أراؾ فيو يكـٍ  يسةُ طِ خا ). ككذلؾ حمل س عم  المعن  قكؿ مف قاؿ (قالَّ )

م  المعن  كثير في القرآف كف يح الكبلـ. انتي  ىذا التخريج مل عال أراؾ فيو. كما حُ  خطأ  
 غيرُ )الثاني كىك الذؼ أخذه منو ابف الشجرؼ، كخرج البيت عميو. كيعةده البيت الثاني، كىك 

ت كر فيو التخريج األكؿ. كألبي عمرك بف الحاجب في ىذا البيت كبلـ ، فإنو ال يُ (داؾعِ  الهٍ 
 ."أبي ال تح يْ يجا رِ خْ طكيل كترديد، ثـ خرجو عم  تا 
 التوضيح والتحميل:       

 .تخريج قكؿ الشاعر )غير مأسكؼ(أكجو إعراب استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

في ىذه المسألة تماما ، كتابعيـ في ذلؾ  (2)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف الحاجب 
 . أيةا   (3)السيكطي

 

 ( أىي ضمة بناة أـ إعراب؟ َحْسُبؾالخالؼ في الضمة نحو   -214
  :(الناُس  ـِ نا ؾ يا بُ سْ حا )كمما اختم كا فيو قكؿ العرب : " (4)قاؿ أبك حياف

ْسُبؾ)فقيل: الةمة في  مي بو ال عل، كالكاؼ حرؼ خطاب، ةمة بناء، كىك اسـ سُ  (حا
. كىك مذىب ـُ كا كيا حا  كبعدُ  ممت عم  قبلُ حُ فا قبل ذلؾ،  كاف معرلا   با  سْ حا  نيت عم  الةـ ألفَّ كلُ 

 أحد أ حاب المازني. ةأبي عمرك بف العبلء، نقمو عنو أبك زرع

كذىب الجميكر إل  أنيا ةمة إعراب. كاختم كا: فقيل: ىك مبتدأ محذكؼ الخبر لداللة 
ْسُبؾ المعن  عميو، كالتقدير:  ـِ الناُس  السككتُ حا ال خبر لو ألف  . كذىب جماعة إل  أنو مبتدأيانا

 ."، كىك اختيار أبي بكر بف طاىرْف  ُ معناه: اكْ 

 

 
                                                 

 (.2/867ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.640-2/637أمالي ابف الحاجب )جابف الحاجب،  (2)
 (.294-5/289شباه كالنظاسر في النحك )جاألالسيكطي،  (3)
 (.3/286التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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 التوضيح والتحميل:       

)حسُبؾ( أىي  التي فيفي الةمة  النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ةمة بناء أـ إعراب؟

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيش ككافق

 أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة.إل  ما ذىب إليو  (2)كذىب السيكطي
 

 حاؿ الإضمار الخبر قبل وجوب ما يسمـ عند  -215
في م سر  عامبل   م درا   وقبل حاؿ إف كاف المبتدأ أك معمكلك " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ". احبيا

يعني أنو يجب إةمار الخبر قبل حاؿ مشركط فييا ما ذكر، كىذا : " (4)كقاؿ أبك حياف
 يـ أرلعة أشياء مختمف فييا:يستدعي تسم

 مرفكع باالبتداء. وذلؾ الم در أك معمكل أحدىا: أفَّ 

 الثاني: أنو مبتدأ محتاج إل  خبر.

 خبره محذكؼ ال مم كظ بو. الثالث: أفَّ 

 ."الرابع: أنو مقدر قبل تمؾ الحاؿ
 التوضيح والتحميل:       

كجكب إةمار الخبر قبل  عند بيا يسمـالمكاةع التي أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد
 .الحاؿ

كتندرج تحت عبارة ابف مالؾ السابقة الذكر عدة مساسل استدراكية استدركيا أبك حياف، 
 كىي:

 
                                                 

 (.878-2/877ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.395-1/394السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/275شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.3/287أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 عمة كوف الخبر ظرفاا  -216
نما كاف الخبر ظرفا  : " (1)قاؿ أبك حياف  قدر الخبرا نُ دكف غيره في مذىب س ألنَّ  كاا

 ".لؾ مف غيرىاكتكسع، فالظركؼ أحمل لذ مجاز ، كالحذؼمحذكفا  
 التوضيح والتحميل:       

  .عمة ككف الخبر ظرفا  أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 شيخو أبي حياف فيما ذىب إليو. (2)ناظر الجيش كاتبع

 .في ىذه المسألةحياف كتمميذه ناظر الجيش  كأب إل  ما قالو (3)كذىب السيكطي 

 

 عمة تقدير ظرؼ الزماف حاالا دوف غيره -217
الحاؿ عكض منو كما  در ظرؼ زماف دكف ظرؼ المكاف ألفَّ كقُ : " (4)افقاؿ أبك حي

ذكرنا، كالحاؿ لظرؼ الزماف أنسب منيا لظرؼ المكاف ألنيا تكقيت لم عل مف جية المعن ، كما 
ـْ   في قكلو تعال : (إذ)الزماف تكقيت لم عل، كلذلؾ قدر س الحاؿ بػ أفَّ  ْتُي طااِس اة  قاْد أاىامَّ  كا

المبتدأ ىنا حدث، كظرؼ الزماف مختص  ، كألفَّ (إذ طاس ة في ىذه الحاؿ)، فقاؿ: ( 5 ـْ أاْنُ ُسيُ 
 ."ثة، فيك أخص بو مف ظرؼ المكافباإلخبار بو عف الحدث دكف الجُ 
 التوضيح والتحميل:       

 .تقدير ظرؼ الزماف حاال  دكف غيره في عمةالأبك حياف عم  ابف مالؾ  أةاؼ

 .استدركوشيخو أبي حياف فيما  (6)ناظر الجيش كاتبع

 

 

                                                 

 (.294-3/293أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.2/890ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/397)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (3)
 (3/294التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 .]154آؿ عمراف: [ (5)
 (.891-2/890ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
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، (2)الشاطبي ، ككافقيـ كل مففي ىذه المسألة (1)ما ذىب إليو ابف جني كأيد أبك حياف
 أيةا . (3)السيكطيك 

 

 عمة تقدير  إذ( و إذا( في دخوليما عمى الفعل  -218
)إذ(  دكف غيرىما ألفَّ  )إذ( ك)إذا(ككاف الظرؼ الزماني المقدر : " (4)قاؿ أبك حياف

 ."تستيرؽ المستقبل)إذا( رؽ الماةي، كتستي
 التوضيح والتحميل:       

 .عمة تقدير )إذ( ك)إذا( في دخكليما عم  ال عل أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 .ذكرهشيخو أبي حياف فيما  (5)ناظر الجيشكاتبع 

 حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (6)السيكطي كتابع 
 

 ة تقدير  كاف( التامة في دخوليا عمى الفعلعم -219
الظرؼ المقدر  ا ألفَّ مالتامة دكف غيرى )كاف(ككاف المقدر بعدىما : " (7)قاؿ أبك حياف

مف عامل، كاأل ل في العمل  ليا أيةا  ُبدَّ  لو، كالحاؿ ال لو مف فعل أك معناه ليككف ظرفا   دَّ بُ  ال
 ."حدث المطمق الذؼ يدؿ الكبلـ عميوالتامة لتدؿ عم  ال )كاف(درت قُ لم عل، فا 

 التوضيح والتحميل:       

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ عمة تقدير )كاف( التامة في دخكليا عم  ال عل

 

 
                                                 

 (.2/284سر  ناعة اإلعراب )جابف جني،  (1)
 (.3/502الشاطبي، المقا د الشافية )ج (2)
 (.397-1/396)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (3)
 (.3/294التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.2/891تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.1/397السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.3/294ذييل كالتكميل )جالتأبك حياف األندلسي،  (7)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبإل  ما  (2)السيكطي ككافق 

 

 عمة عدـ تقدير نصب  قائـ( عمى الخبر لػ كاف( -220
ابف خركؼ أف   التنكير، كحك والخبرية لمزكم (قاسـ)ـ يعتقد في كل: " (3)قاؿ أبك حياف

 نشد قكؿ الشاعر:أ، ك )كاف(عم  خبر  ال راء أجاز أف يككف من كبا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذاا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ   لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذك الرُّمَّ
 

ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ْيبلا ُر ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّة أاْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
(4) 

ف)ك (الرُّمَّةا ذا ) فن ب   ".عتد بوعم  الخبرية. كىذا نادر ال يُ  -كىما عمماف- (غاْيبلا

 التوضيح والتحميل:       

 .عمة عدـ تقدير ن ب )قاسـ( عم  الخبر لػ)كاف(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (5)ناظر الجيش كاتبع

إل  ما قالو أبي حياف كتمميذه ناظر الجيش  (7)، كالسيكطي(6)كذىب كل مف الشاطبي
 فيما ذىبا إليو.

 

 

 

 

                                                 

 (.2/891تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1/397السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.3/294التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
ارتشػػػاؼ الةػػػرب     حيػػػاف األندلسػػػي،  يأبػػػك ( 3/294التػػػذييل كالتكميػػػل )جحيػػػاف األندلسػػػي،  يأبػػػالبيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي  (4)

 (.2/301( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج3/435( كالشاطبي، المقا د الشافية )ج3/1563)ج
 (.2/891ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.3/435)ج المقا د الشافيةالشاطبي،  (6)
 (.2/301)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (7)
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 مصحوبة بالواو سمية حاالا في وقوع الجممة االالخالؼ  -221
 ".لمكساسي كال جممة اسمية ببل كاك كفاقا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

م حكبة بالكاك: فنقل عف  سمية حاال  مف في كقكع الجممة االاختُ : " (2)كقاؿ أبك حياف
. من كبا   الحاؿ ال تسد مسد الخبر إال إذا كانت اسما    ش أنو ال يجكز ذلؾ، كأفَّ س كاألخ

 كأجاز ذلؾ الكساسي كال راء. كقد كرد السماع بما منعو س، قاؿ الشاعر:

ْيػػػػػػػػػػدِ  ػػػػػػػػػػا  ؼعا ػػػػػػػػػػ َّ ِبيا ِمْيػػػػػػػػػػالحا  كفػػػػػػػػػػيِيـُ  عا الجا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُِّؽ لا ْبػػػػػػػػػػػػػػػػػقا   ْيِسػػػػػػػػػػػػػػػػػر  التَّ ا  (3)كِنػػػػػػػػػػػػػػػػػداـُ  ما
 كقاؿ آخر: 

ػػػػػ فْ خيػػػػػُر اقِترااِبػػػػػي ِمػػػػػ  فا ِرةػػػػػا  ْيػػػػػمِ لا  حا كْ الما
 

ْةػػػػػػػػػباافُ  ىػػػػػػػػػكا كشػػػػػػػػػرُّ ُبْعػػػػػػػػػِدؼا عْنػػػػػػػػػُو كا   غا
(4) 

عف ابف   في الجممة االسمية الم حكبة بكاك الحاؿ، بل حك لـ ينقل الم نف خبلفا  ك  
 ".ف ما ظاىره الجكاز في كل األحكاؿكيسا

 التوضيح والتحميل:       

م حكبة  الجممة االسمية حاال  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الخبلؼ في كقكع 
 .بالكاك

 ما ذكره أبك حياف. (8)ناظر الجيشك  ،(7)كالسمسيمي، (6)ابف عقيل، ك (5)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

 (.1/283شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.3/306التكميل )جالتذييل ك أبك حياف األندلسي،  (2)
شػرح كتػاب أبػي سػعيد السػيرافي، ك  1/190كتػابال ( كسػيبكيو،105ديكانػو )ص فػي بػف رليعػة العػامرؼ  ىذا البيت لمبيػد (3) 

كبػبل ( 4/198)ج لسػاف العػربابػف منظػكر، ك ( 1/21)جشرح أبيات سيبكيو  ( كأبي محػمد السيرافي،2/47)جسيبكيو 
 التػػػػذييل كالتكميػػػػلحيػػػػاف األندلسػػػػي،  يأبػػػػك ( 2/594)ج د اإليةػػػػاحإيةػػػػاح شػػػػكاى أبػػػػي عمػػػػي القيسػػػػي،  نسػػػػبة فػػػػي

 (.2/905)ج تمييد القكاعدناظر الجيش، ك ( 3/306)ج
( كنػػاظر   1/489كالمػػرادؼ، تكةػػيح المقا ػػد )ج 3/306التػػذييل كالتكميػػلالبيػػت بػػبل نسػػية فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي،  (4) 

 (.1/399( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج1/565نحكية )ج( كالعيني، المقا د ال2/878الجيش، تمييد القكاعد )ج
 (.253-252)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/214ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.1/278السمسيمي، ش اء العميل )ج (7)
 (.905-2/904تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (8)
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، كابف (2)، كابف يعيش(1)كيؤكد أبك حياف ما ذكره النحكيكف أمثاؿ أبي عمي القيسي 
 في ذلؾ أيةا . (4)في ىذه المسألة، كتابعيـ السيكطي (3)منظكر

 

 دخوؿ  كاف( الناقصة عمى المصدرفي خالؼ ال -222
 ".أيةا   لو ز إتباع الم در المذككر كفاقا  كيجك " : (5)قاؿ ابف مالؾ

األكل : أجاز  كقد أغ ل الم نف ذكر مساسل تتعمق بيذه المسألة:: " (6)كقاؿ أبك حياف
   . قاسما   ا  الناق ة عم  ىذا الم در، فتقكؿ: كاف ةرلي زيد (كاف)السيرافي كابف السراج دخكؿ 

تعكيض الحاؿ مف الخبر إنما يككف بعد حذفو،  كقاؿ ابف ع  كر: ىك قبيح ألفَّ 
 ."قبيح (كاف) كحذؼ خبر

 التوضيح والتحميل:       

في دخكؿ )كاف( الناق ة عم   النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
  .الم در

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (7)ناظر الجيشكاتبع 

 .في ىذه المسألةحياف كتمميذه ناظر الجيش  إل  ما قالو أبك (8)ذىب السيكطيك 

 

كتندرج تحت عبارة ابف مالؾ السابقة الذكر عدة مساسل استدراكية استدركيا أبك حياف 
 عميو فيما يخص الم در، كىي:

 

                                                 

 (.2/594شكاىد اإليةاح )ج أبك عمي القيسي، إيةاح (1)
 (.4/77الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (2)
 (.4/108ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)
 (.1/399السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/283ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.308-3/307التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
 (.2/906تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (7)
 (.1/399)ج اليكامع ىمعالسيكطي،  (8)
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  سدت الحاؿ مسد خبرهفي حاؿ  ما يكنى عف المصدرفيالخالؼ  -223
اؿ مسد خبره قبل ية: إذا كنيت عف الم در الذؼ سدت الحالثان: " (1)قاؿ أبك حياف
( فأجاز ذلؾ الب ريكف كالكساسي، كااعراب )ىك( مبتدأ، ىك قاسما   ةرلي زيدا  )ذكر الحاؿ، نحك 

 (ىك)، كيرت ع )ىك(حاؿ سدت مسد خبره. كعند الكساسي يرت ع الةرب بالراجع مف  ك)قاسما (
ال يرفعو إال ما  (زيد)المكني مثل  ء: ال يجكز ذلؾ ألفَّ بقاسـ، كىذا جار عم  مذىبو. كقاؿ ال را

 ."كال عمرا   ، كالحاؿ ال ترفع زيدا  كعمرا   يرفع زيدا  

 التوضيح والتحميل:      

الخبلؼ فيما يكن  عف الم در في حاؿ سدت الحاؿ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 مسد خبره

 ما ذكره شيخو أبي حياف. (2)ناظر الجيشكاتبع 

 .ىذه المسألة حياف كتمميذه ناظر الجيش في كأب إل  ما قالو (3)السيكطي كذىب 
 

 تقديـ الحاؿ عمى المصدر فيالخالؼ  -224
 الثالثة: اختم كا في جكاز تقديـ ىذه الحاؿ عم  الم در:: " (4)قاؿ أبك حياف

 ؾ،قيامُ  سرعا  فقاؿ ال راء: ال يجكز ذلؾ سكاء أكانت مف ظاىر أـ مف مةمر، فيمنع: مُ 
ف كاف يجيز: مُ  ، أكال   بُ عرا ، كال يُ الحاؿ مبنية عم  الشرط، كالشرط يرفع آخرا   ، ألفَّ تا مْ قُ  عا  رِ سْ كاا

 سككتؾ. ، كال يقاؿ: أف أن  تا ؾ إف أن  تا كتُ كُ ؾ إف أسرعت، كسُ فيقاؿ: قيامُ 

 كقاؿ الكساسي كىشاـ: يجكز ذلؾ إذا كانت مف مةمر ال مف ظاىر، فيجكز: مسرعا  
 زيد. قياـُ  سرعا  يجكز: مُ  تقكـ، كال سرعا  ، كمُ متا قُ  سرعا  يجكز: مُ ؾ، كما قيامُ 

فمنع التقديـ الكساسي كال راء  (ممتكتا   كيقا ؾ السَّ لُ رْ شُ )نحك  فإف كاف الم در متعديا  
 .كيقا ؾ السَّ رلُ شُ  كىشاـ، فبل يجيزكف: ممتكتا  

                                                 

 (.  3/308التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  كأب (1)
 (.2/906تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/400)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (3)
 (.309-3/308التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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لمف قاؿ:  نيـ، خبلفا  ع ، نقبل  أـ الزما   كأجاز ذلؾ الب ريكف سكاء أكاف الم در متعديا  
عم  الم در،  قكليـ جكاز تقديميا إف قدر الخبر مقدما    ف، بل مقتةال نقل عف الب ريي

 .ككجكب التأخير إف قدر مؤخرا  

كقاؿ ابف الدىاف: ال يمتنع في القياس تقديميا، كمف نقل كعمـ حجة عم  مف لـ ينقل 
 كلـ يعمـ.

، قدـ الحاؿ كقكلؾ: ةرلي زيدا   ز: قاسما  كفي اإلف اح: ذكر السيرافي أف الزجاج أجا
 ."يقع ا  ةرلي زيد ، كأنؾ قمت: إذا كاف قاسما  القتاؿُ  اليكـا 

 التوضيح والتحميل:       

  .في تقديـ الحاؿ عم  الم در النحكييف أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ زاد

 .شيخو أبي حياف فيما ذكره (1)ناظر الجيشكاتبع 

  في ىذه المسألة.حياف كتمميذه ناظر الجيش  إليو أبكب ذىا م (2)السيكطي كأيد

 

 تقديـ الحاؿ عمى مفعوؿ المصدر فيالخالؼ  -225
ممتكتا  ؾ رلُ الرابعة: تقديـ الحاؿ عم  م عكؿ الم در، نحك: شُ : " (3)قاؿ أبك حياف

كيقا  ، أبطل ذلؾ الكساسي كال راء كىشاـ، كحكي عف الب رييف جكاز ذلؾ. كلعمو ال ي ح، السَّ
فيو ال  ل بيف الم در كمعمكلو بالحاؿ التي سدت مسد الخبر، بخبلفيا  ألفَّ  لُ كِ شْ جازة ذلؾ تُ كاا 

 ."إذا تقدمت، فإنو ال يمـز في ذلؾ ف ل بيف الم در كمعمكلو
 التوضيح والتحميل:       

في تقديـ الحاؿ عم  م عكؿ  النحكييف خبلؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .الم در

  ىذه المسألة. حياف في كأبما ذكره  (4)يكطيالس ككافق 

                                                 

 (.  907-2/906ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.1/398ىمع اليكامع السيكطي، (2)
 (.  3/309التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.1/399)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (4)
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 عمى المصدر إذا كانت بالواو تقديـ الحاؿ فيالخالؼ  -226
الخامسة: إذا كانت الحاؿ بالكاك فيل يجكز تقديميا عم  الم در؟ : " (1)قاؿ أبك حياف

لم عكؿ، نحك قكلؾ: كىك ممتكت  ال راء إف كاف الم در متعديا  ك أبطل ذلؾ الكساسي كىشاـ 
كِ  رليشُ  ف كاف الزما  يقا السَّ ؾ، كلـ يجز ذلؾ نُ سْ حُ  راكب   نحك: كأنتا جاز ذلؾ عند الكساسي، ، كاا

 ."الحاؿ ال ترفع مقدمة عند ال راء ألفَّ 
 التوضيح والتحميل:      

في تقديـ الحاؿ إذا كانت بالكاك عم   النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ
 .الم در

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكاتبع 

  .في ىذه المسألةحياف كتمميذه ناظر الجيش  إليو أبك ذىبا م (3)السيكطي كأكد 

 

 (عاـَ َأْكُمَؾ ُمتَِّكئاا الطَ  عمى إبطاؿ:  الجماع -227
ـا  سا  كِ تَّ مُ  ؾا مُ كْ السادسة: أجمعكا عم  إبطاؿ: أا : " (4)قاؿ أبك حياف ـا  ، ألفَّ الطعا في  الطعا

ُشرُلؾ خبره، كال مة ال تأتي بعد الخبر، كقد تقدـ الخبلؼ في جكاز نحك:  كسا   مة األكل، كمت
كيقا تُ مْ ما   ."بيف المسألتيف نظر ما ال رؽُ ، فيُ كتا  السَّ

 التوضيح والتحميل:       

( قكليـ: عم  إبطاؿ النحاة أبك حياف عم  ابف مالؾ إجماع أةاؼ ـا  .)أاْكُمؾا ُمتَِّكسا  الطاعا

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (5)لجيشناظر ا  كاتبع

 
 

                                                 

 (.310-3/309التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/398)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (3)
 (.3/310التذييل كالتكميل )ج، أبك حياف األندلسي (4)
 (.  2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
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 عمى المصدر (أما وفاة  (إفجواز دخوؿ   -228
 ؾا نا سْ حُ  ، تقكؿ: إفَّ (اأمَّ )كفاء  (إفَّ )السابعة: ات قكا عم  جكاز دخكؿ : " (1)قاؿ أبك حياف

 ."ؾ فراكبا  نُ سْ ا حُ ، كأمَّ راكباا 
 التوضيح والتحميل:       

 .دخكؿ )إف( كفاء )أما( عم  الم در نحكييفال استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ جكاز

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكأيد 
 

 ( ما ُحْسُنؾ براكٍب   منع االتفاؽ عمى -229
الباء تيير ن ب  ، ألفَّ براكبٍ ُحْسُنؾ : ما عالثامنة: ات قكا عم  من: " (3)قاؿ أبك حياف

 ."د المسألة لذلؾالحاؿ، فت سُ 

     التوضيح والتحميل:   

  .عم  منع )ما ُحْسُنؾ براكٍب(ات اؽ النحاة استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 .ذىب إليوشيخو أبي حياف فيما  (4)ناظر الجيشكاتبع 

 

 أمَّا ضربيؾ فإنو حسناا( و أمَّا ضربيؾ فكاف حسناا(ق و أمَّا ضربيؾ فظننتو  الخالؼ في -230
 حسناا(

، عم  أف الياء ترجع إل  الةرب، ؾ فإنو حسنا  يلِ رْ التاسعة: أما ةا : " (5)قاؿ أبك حياف
، في ىذا المعن ، فأجازكا: أما ةرليؾ فكاف حسنا   ، كحكـ كاف كظف حكـ إفَّ حسنا   كخبر إفَّ 

  ة  حسنا   أفَّ    ة الةرب. كأبطميا ال راء عم  ، عم  أف حسنا  ا ةرليؾ فظننتو حسنا  كأمَّ 
 ."لمياء كالكاؼ. كالكساسي يجيزىف كميف

                                                 

 (.  3/310التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.  2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.  3/310التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.3/310التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 ح والتحميل:       التوضي

ا أمَّ ) الجمل المختم ة األتية: في النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 (.ا ةرليؾ فظننتو حسنا  أمَّ )، ك(ا ةرليؾ فكاف حسنا  أمَّ )ك (ةرليؾ فإنو حسنا  

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيش كاتبع 

 .في ىذه المسألةمميذه ناظر الجيش حياف كت إليو أبكذىب ا م (2)السيكطي ككافق 
 

 (عبُد هللا والعيُد بز د قديميف  ق(عبُد هللا وَعْيدي بز د قديميف  الخالؼ في قوليـ -231
دؼ بزيد قديميف، يْ هللا كعا  العاشرة: أجاز الكساسي كىشاـ: عبدُ : " (3)قاؿ أبك حياف

عبد )بد هللا كزيد قديميف، فقدـ بع بزيد قديميف. ترتيب المسألة: العيدُ  هللا كالعيدُ  ككذلؾ: عبدُ 
لمعيد كما تككف الحاؿ  ، ككانا خبرا  (زيد)ك (عبد هللا)ألنو لػ (قديميف)، كرفع بما بعده، كثني (هللا

 خبر الم در.

فَّ  قديميف، كعبدا  بزيدٍ  هللا كالعيدا  عبدا  ػ الكساسي كىشاـ بيف قكلؾ: إفَّ كَّ كسا  العيد  هللا كاا
 بزيد قديميف.

كىشاـ ما جكزاه مف ىذا، كأ حابو يردكف عم  الكساسي ال راء أجاز شيسا   عمـ أفَّ كال يُ 
 مف ىذه المساسل. كقياس الب رييف يقتةي المنع.

قديميف، كال ي مح عندىما في  بزيدٍ  هللا فالعيدُ  كال يجكز في قكؿ الكساسي كىشاـ: عبدُ 
 ."ىذا المعن  العطف إال بالكاك الجامعة
  التوضيح والتحميل:      

أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في قكليـ )عبُد هللا كعاْيدؼ بزيد قديميف(،  زاد
 .)عبُد هللا كالعيُد بزيد قديميف(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشكأيد 

                                                 

 (.2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1/400)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (2)
 (.311-3/310التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.  2/907تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
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 .ىذه المسألة حياف كتمميذه ناظر الجيش في كأب إل  ما قالو (1)السيكطي كافقك  
 

 ؿ الحاؿ السادة مسد خبر المصدر عمى الحاؿتقديـ معموالخالؼ في  -232
الحادية عشرة: أجاز الكساسي كالب ريكف تقديـ معمكؿ الحاؿ السادة : " (2)قاؿ أبك حياف

 فرسا   مسد خبر الم در عم  الحاؿ بعد تماـ الم در بما ىك مف  متو، نحك: ةرلي زيدا  
 .فرسا   ، تقديره: راكبا  راكبا  

ال يرد إل  االستقباؿ، كما لـ يرد إل  االستقباؿ لـ تقدـ  راكبا   كمنع ذلؾ ال راء، قاؿ: ألفَّ 
نما يجيز الكساسي تقديـ  متو عميو إذا كانت إل  جنبو، فإفْ  رؽ بينيما لـ يجز فُ   متو عميو، كاا

 ."ذلؾ عنده. كقياس قكؿ الب رييف الجكاز
 التوضيح والتحميل:       

يف في تقديـ معمكؿ الحاؿ السادة مسد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكي
 .خبر الم در عم  الحاؿ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)ناظر الجيشككافق 

 .ىذه المسألة حياف كتمميذه ناظر الجيش في إليو أبكذىب ا م (4)السيكطي كتابع
 

 (عبُد هللا أحسُف ما يكوف القياـالخالؼ في قوليـ   -233
ما يككف القياـ، كقاؿ:  هللا أحسفُ  ة: أجاز الزجاج: عبدُ كالثانية عشر : " (5)قاؿ أبك حياف

 ."ال يجكز غيره. كمنعيا المبرد

 التوضيح والتحميل:       

                                                 

 (.1/400)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (1)
 (.3/311التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.2/908تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.1/399)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (4)
 (.3/311التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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في قكليـ )عبُد هللا أحسُف ما يككف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف
 .القياـ(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 في ىذه المسألة. (2)أبك سعيد السيرافي ا ذكرهككاؼ أبك حياف م 
 

 (أكثُر ضربي ز دٌ   الخالؼ في قوليـ -234
منعيا الككفيكف، كأجازىا  (ةرلي زيد   أكثرُ )الثالثة عشرة: : " (3)قاؿ أبك حياف

 ."افُ تّ لبسي الكا  الب ريكف. قيل: كال خبلؼ نعمـ في جكاز: أكثرُ 
 التوضيح والتحميل:       

(عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف   .في قكليـ )أكثُر ةرلي زيد 

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشكاتبع 

 

 (أمَّا ضربي ز داا فكاف قائماا نفُسو نفُسوالخالؼ في قوليـ   -235
و ن سُ  فكاف قاسما   ا ةرلي زيدا  الرابعة عشرة: أجاز ابف كيساف: أمَّ : " (5)قاؿ أبك حياف

ف ذلؾ جاسز أأبك جع ر النحاس   األكل  لذكر زيد، كالثانية لذكر الةرب. كحك و، فتككف ن سُ 
 ."عم  مذىب الب رييف كالكساسي، كغير جاسز عم  مذىب ال راء

 التوضيح والتحميل:       

في قكليـ )أمَّا ةرلي زيدا  فكاف قاسما  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف 
 .ن ُسو ن ُسو(

 

                                                 

 (.  2/908تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/291أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (2)
 (.3/311التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.2/908تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.  3/311التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 
 

 (عممي بز د كاف ذا ماؿالخالؼ في قوليـ   -236
منعيا أبك عمي عم  أف  )عممي بزيد كاف ذا ماؿ(الخامسة عشرة: : " (2)قاؿ أبك حياف

في مكةع خبره، كاسميا مستتر فييا، كىك  (كاف)متعمق بو، ك (بزيد)مبتدأ، ك (عممي)يككف 
 (ذك ماؿٍ )ك ماؿ، كخبر كاف مف حيث إنو ي ير التقدير إل : عممي ذُ  (ذا)عاسد عم  عممي، ك

ليس ن س العمـ، كال منزؿ منزلتو.

 كتجكز المسألة عم  كجكه: منيا ما جكزه بعةيـ مف أف تككف مف باب: ةرلي زيدا  
أنيـ ذا ماؿ، كقد كاف ذا ماؿ، كذلؾ عم  تقدير الككفييف في نقل مف نقل عنيـ  ، أؼ: كاسنا  قاسما  

، أك عم  تقدير العةد: عممي كاقع   ، أؼ: عممي بزيد كاف قاسما  محذكفا   يقدركف الخبر متأخرا  
فبل ي ح. كيمكف أف يككف خبر  (إذا كاف)تقدير مف قدر  بزيد عممي بو ذا ماؿ، كأما عم 
ذا ماؿ،  كاقع، أك عم  تقدير العةد: عممي بزيد عممي بو عممي، أؼ: عممي ممتبس كاف قاسما  

فبل ي ح. كيمكف أف يككف خبر عممي، أؼ: عممي ممتبس  (إذا كاف)كأما عم  تقدير مف قدر 
زاسدة، كيككف المعن : عممي بزيد ذا  (كاف)، كيمكف أف تككف زيد أك كاقع بو ذا ماؿ، أؼ: غنيا  ب

 ماؿ.

كزعـ بعض النحكييف أنو يجكز: عممي بزيد كاف ذا ماؿ، عم  تقدير: إذ كاف، كحذؼ 
 داللة عمييا.لم (إذا)

، كاطرد ذلؾ في كبلميـ، كىذا ةعيف ألف العرب إنما حذفت ىنا الظرؼ كال عل معا  
 كلـ تحذؼ أحدىما دكف اآلخر.

ة،  ناق (كاف)كأجاز األستاذ أبك عمي في بعض تقاييده عم  اإليةاح أف تككف 
خبر كما تسد مسد  (كاف)حاؿ تسد مسد خبر  (ذا ماؿ)كاسميا مةمر يعكد عم  العمـ، ك

 المبتدأ.

قاؿ بعض أ حابنا: كات قكا عم  منع ما أجازه األستاذ أبك عمي، كاختم كا في التعميل: 
فقيل: امتنع ذلؾ ألنو باب حذؼ كاخت ار كتعكيض، كلـ يجعل العرب ذلؾ إال مع الم در أك 

                                                 

 (.2/908تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.313-3/311التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
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ف كاف في المعن   مع مةاؼ إل  الم در، كعم  أف يككف بعةو أك كمو ال مع ةميره، كاا
 ، كعمينا إتباعيـ.م درا  

بينو كليف معمكلو، يريد أف الحاؿ القاسمة  تا مْ كقاؿ أبك عمي في التذكرة: لـ يجز ألنؾ حُ 
بد أف يككف في الم در مف الحاؿ لو، كيككف معمكؿ الم در،  مقاـ الخبر عف الم در ال

ال ي ح  الةمير العاسد عم  الم در ال يعمل، فإذا   فإذا أةمرت الم در لـ يبق معمكلو ألف
أف تككف الحاؿ سادة مسد الخبر عف م در مةمر ألنيا ال تسد إال عف م در معمكلو 

  احب الحاؿ، كالمةمر ال يعمل، فميس لو معمكؿ.

ليا،  ، فبل تدخل عميو كاف، فيككف اسما  ىك قاسما   كقيل: لـ يسمع منيـ: ةرلي زيدا  
 : زيد  قاسما   يره، فتقكؿ في كاف زيد  يجكز أف يتقدـ، كيةمر فييا ةم (كاف)لػ ككل ما كاف اسما  

 ."كاف قاسما   سمع: ةرلي زيدا  ، كىذا لـ يأت في نحك ىذا، لـ يُ كاف قاسما  

 التوضيح والتحميل:       

  .قكليـ )عممي بزيد كاف ذا ماؿ(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 

 ز وقوع المصدر موقع الحاؿاو جعدـ  -237
لخامس عشر: ال يجكز كقكع الم در مكقع ىذه الحاؿ؛ ألنو ال : "ا (2)قاؿ ناظر الجيش

يناسبو بينو كليف الزماف، كىـ إنما عدلكا إل  الحاؿ المشتقة لممناسبة، كىذه المناسبة ال تجكز 
نو ال يتجكز في الشيء إال مع  كرة الحاؿ األ مية، كال تجكز في الحاؿ لككنيا كالظرؼ؛ أل

 ."الكاحد مرتيف
 التوضيح والتحميل:       

كقكع الم در مكقع النحكييف في عدـ جكازعم  ابف مالؾ  ناظر الجيشاستدرؾ 
 .الحاؿ

 

                                                 

 (.909-2/908تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 .909المرجع السابق، ص (2)
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 وجوب حذؼ المبتدأمواضع  -238
كالمخبر عنو بنعت مقطكع لمجرد مدح أك ذـ أك ترحـ، أك  ككجكبا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ
 ".ص في باب نعـ، أك ب ريح في القسـع ب عمو، أك بمخ ك بم در بدؿ مف الم 

 كمما يجب فيو إةمار المبتدأ مكاةع:: " (2)كقاؿ أبك حياف

يتيزؿ بيا، ثـ يقكؿ: دار فبلنة، أك ديار فبلنة،  أك منازؿ أحدىا أف يذكر الشاعر منزال  
 كما قاؿ الشاعر:

نااِزُلػػػػػػػػػػػػوْ  اِر قاْ ػػػػػػػػػػػػر ا ما ـا الػػػػػػػػػػػػدَّ ْسػػػػػػػػػػػػ  أاتاْعػػػػػػػػػػػػِرُؼ را
 

جا   اِثُمػػػػػػػوْ كا ػػػػػػػاِني زاْخػػػػػػػراؼا الكْشػػػػػػػيا ما  ْ ػػػػػػػِف الياما
يػػػػػػػػػػػػُث ناْمتِقػػػػػػػػػػػػي   ِبتثِميػػػػػػػػػػػػِث أاْك ناْجػػػػػػػػػػػػراافا أاْك حا

 
ػػػػػاِسُموْ   ػػػػػْأٍش مسا ػػػػػاِف جا ِمػػػػػفا النَّْجػػػػػِد فػػػػػِي ِقيعا

(3) 
 ثـ قاؿ: 

 ِديػػػػػػػػػػػػػار  ُسػػػػػػػػػػػػػمايم  إذ تِ ػػػػػػػػػػػػػيُدؾا بػػػػػػػػػػػػػالُمن 
 

ذْ   باػػػػػػػػُل سػػػػػػػػمم  ِمنػػػػػػػػؾا داٍف تكااُ ػػػػػػػػُموْ  كاا حا
(4) 

 ر. كقاؿ اآلخر:أؼ: ىي ديار، أك تمؾ ديا 

ار كالطَّماػػػػػػبلا  ـا الػػػػػػدَّ ْسػػػػػػ  ىاػػػػػػْل تاْعػػػػػػرُؼ اليػػػػػػكـا را
 

ػػػػػػػػػْيقاِل الِخماػػػػػػػػػبلا   ْ ػػػػػػػػػِف ال َّ ْفػػػػػػػػػتا ِبجا ػػػػػػػػػا عارا ما  كا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْركاةا إذ    كأاْىُمُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ  أاْىِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدار  ِلما

 
ػػػػػػػػػػػػػزاال  ػػػػػػػػػػػػػ  المَّْيػػػػػػػػػػػػػكا كاليا بالكااِنِسػػػػػػػػػػػػػيَِّة ناْرعا

(5) 
  

                                                 

 (.1/286ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.317 -3/315التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
( كالعينػي، المقا ػد النحكيػة 2/193( كالزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج63البيتاف لطرفة بف العبد في ديكانو )صىذاف  (3) 

( كنػاظر الجػيش، تمييػد القكاعػد 316 -3/315التػذييل كالتكميػل )ج حيػاف األندلسػي، يأب ( كببل نسبة في2/966)ج
 (.2/914)ج

( كالسػػيكطي، ىمػػع اليكامػػع 7/3693( كنػػاظر الجػػيش، تمييػػد القكاعػػد )ج63البيػػت لطرفػػة بػػف العبػػد فػػي ديكانػػو )ص (4) 
 تمييػػػػد القكاعػػػػدنػػػػاظر الجػػػػيش، ك ( 3/316تكميػػػػل )ج( كبػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي أبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي، التػػػػذييل كال2/19)ج
 (.2/914)ج

( كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي 1/282( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج306ص 2-330/1البيتػػاف لعمػػر بػػف أبػػي رليعػػة فػػي ديكانػػو )ؽ (5) 
( كأبػػػي حيػػػاف 146كعبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني، دالسػػػل اإلعجػػػاز )ص( 2/180سػػػعيد السػػػيرافي، شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو )ج

 (.3/316تذييل كالتكميل )جاألندلسي، ال
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ِ   لن سو، نحك ككذلؾ ما انت ب تككيدا   ُ ْنعا  َّ
ِكتاابا  ، ك( 2 كاْعدا  َِّ  ، ك(1 

 َِّ  3) ك  َِّ  ْبياةا ِ  4).ىذا كمو يجكز رفعو بإةمار مبتدأ ال يجكز إظياره ، 

قاؿ بعض أ حابنا: "ككذلؾ ساسر ما جاء مف ال  ل األكؿ". يعني ما ارت ع خبر 
قيس، ال ت عمو". يعني مبتدأ، كأ مو أف ين ب ب عل ال يجكز إظياره. قاؿ: "إال أنو غير م

ترفعو عم  خبر مبتدأ إال فيما سمعت بخبلؼ ما جاء في الديار، كما قطع في النعكت، كفي 
 فْ م ادر التككيد، لكف ما سمع منو ال يككف إال عم  ىذا، أؼ: عم  خبر مبتدأ، كقكليـ: ما 

 .؟د  يْ زا  تا أنْ 

؟الثاني: قكؿ العرب:  ْيد  ْف أْنتا زا ألنيـ قالكا:  المبتدأ كجكبا   حذفت، ؾ زيد  أؼ: مذككرُ  ما
 ةمركا في الرفع كما أةمركا في الن ب.أ، ؟ بالن ب، أؼ: تذكر زيدا  مف أنت زيدا  

ال  فحكاه س، كتأكلو عم  حذؼ المبتدأ، تقديره: ىذا (اء  كا ال سا )الثالث: قكؿ العرب 
كااء   كااء  ، كقاؿ س: "إنما دخمت ال ىنا ألنيا عاقبت ما ارت عت عميو سا ال تقكؿ:  ؾ، أال ترػ أنسا

كااء  ىذاف ال  ". كالمبرد ال يمنع ظيكره، يعني ظيكر المبتدأ. كقدره بعةيـ بعد "ال"، أؼ: ال سا
كااء  ىما  كمف كبلـ المختار بف أبي عبيد، كقد قتل ح ص بف عمر بف سعد بف أبي كقاص،  .سا

كااكأباه عمر بف سعد: "عمر بالحسيف، كح ص بعمي بف الحسيف، كال  "، أؼ: كال ىما سكاء. ء  سا
معو، فكذلؾ مع ما  (ال)ف، فكما أف ال عل ال يمـز تكرير ألف المعن : كال يستكيا (ال)كلـ تكرر 
 في معناه.

كااء  كفي كتاب أبي ال ةل ال  ار: س ال  ىذه الم ظة تستعمل عندما  ، يريد أفَّ سا
كااء  : ال ؼ بيف شيسيف أك أشياء، فيقكؿ الرادُّ كِّ سا تُ  كااء  ؼ: ىما ال ، أسا ، لكف لـ يظير قط ما سا

كااء  ارت عت عميو  كااء  ىما )، فكما أنؾ لك قمت (ال)، كعاقبو سا  لـ يمـز تكرار، فكذلؾ ما عاقبو. (سا

 ."الذؼ ىك زيد   يَّ ، التقدير: ال سِ ا  في مف رفع زيد (ما زيد  يَّ سِ  ال)يـ لُ الرابع: قك 

 التوضيح والتحميل:       

 .عم  ابف مالؾ مكاةع كجكب حذؼ المبتدأ استدرؾ أبك حياف

                                                 

 .]88النمل: [ (1)
 .]122النساء: [ (2)
 .]24النساء: [ (3)
 .]138البقرة: [ (4)



 341 

شيخيما أبي حياف فيما استدركو عم  ابف  (2)ناظر الجيش، ك (1)المرادؼكل مف  كقد اتبع
 مالؾ.

ما ذكره أبك حياف كتمميذيو المرادؼ كناظر الجيش في البنديف الثالث  (3)ككافق السيكطي 
 كالرابع فقط.

 

 أييما أعـ مف اآلخر المبتدأ أـ الخبر؟  -239
  كقد ُيعرفاف"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

 جعل أييما شست المبتدأ أك الخبر.بعض النحكييف في خيَّر كقد : " (5)كقاؿ أبك حياف
مـ منو أنو في عممو أحد األمريف، أك سأؿ عف عُ  كقاؿ بعةيـ: ىك بحسب المخاطب، فإفْ 

الثاني كالمجيكؿ،  ىنا؛ ألفَّ  ، فبل اختيارزيد   ف القاسـ؟ فقمت في جكابو: القاسـُ أحدىما بقكلو: ما 
ر فؤلنو ال فرؽ ؟ فحينسذ تككف بالخيار. كأما مف خيَّ كأما لك أحةر األمريف، فقاؿ: ىل أخكؾ زيد  

 بذلؾ في الجممة. بيف ككنو في ذكره األمراف أك أحدىما إذا كاف عالما  

د كىك الذؼ كاف غير معمكـ عن -كفي اإلف اح: قاؿ بعض المتأخريف: محل ال اسدة 
. قاؿ: ككذلؾ جعمكه في (باب كاف) المخاطب ىك الخبر، كالمعمـك عنده ىك االسـ، يعني في

 المبتدأ كالخبر، كألـز بعةيـ تقديـ الخبر عمي ىذا لسبل يمبس.

 كقاؿ بعةيـ: إذا كاف أحد االسميف أعـ مف اآلخر فالعمكـ ىك الخبر، نحك: زيد  
 ، كما ال يجكز: الحيكافُ ىذا:  ديقي زيد    م ديقي، إذا كاف لو أ دقاء غيره، كال يجكز ع

 كاتبُ  اب، كتقكؿ: عمرك  تّ ، إذا كاف لو كُ عمرك   األميرِ  ، كال: كاتبُ عمرك   ، كال: الكاتبُ زيد  
 الح ر.  معن  كاه. كقاؿ بعةيـ: ىذا عماألمير. إذا لـ يكف لو كاتب س

السـ كاآلخر الخبر، ؾ تجعل ما شست منيما اكالذؼ عميو المتقدمكف قكؿ أبي عمي: إنَّ 
 ككذا في المبتدأ كالخبر.  (باب كاف كأخكاتيا)يعني في 

 
                                                 

 (.254)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.915-2/914تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/391السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/289شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.324-3/323أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 كقد قاؿ أبك بكر بف ال اسغ في قكؿ الشاعر:

ـْ ُأِردْ أارادْ  لاػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ كا  ُت قاِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيرااِت اْلِحجا
 

ػػػػػػاِترُ   ػػػػػػاِء اْلباحا سا ػػػػػػرُّ النِّ ػػػػػػا شا ػػػػػػارا اْلُخطا ِق ا
(1) 

اِترُ ) إفَّ   رُّ النِّ )ىك المبتدأ، ك (اْلباحا اءِ شا ر مف العيكب،  ا الخبر ألنو أعـ منو؛ ألف القِ  (سا
 كالق اسر بعض معيبات النساء.

أنو الكجو كاأل ل، كأجاز أف يككف مبتدأ ألف األكؿ ىك   كسمـ لو ابف السيد ىذا عم
ذا عممنا مف أحد الشيسيف أنو اآلخر عُ  مـ مف اآلخر أنو األكؿ، فكقعت ال اسدة. كاحتج الثاني، كاا

 بقكؿ زىير:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااِ كا   اناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ با أا  دْ ا: قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ ُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ قُ تا  فْ ا أا مَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػفا   ػػػػػػػػػػػػػػ رّّ شا ػػػػػػػػػػػػػػف الحا طِ اِ كا ما  (2)اءُ باػػػػػػػػػػػػػػاإلِ  بِ سا
 قاؿ: فدخكؿ ال اء يدؿ عمي أنو مبتدأ ألنيا ال تدخل عمي الخبر. 

تقدـ  قاؿ ابف ىشاـ: "كىذا خطأ فاحش ألف الجكاب إنما يككف في  در الكبلـ، فإفْ 
في السجف  كاف زيد   ف ي الدار، ك: إفْ  ا زيد  كقكلؾ: أمَّ  ، كدخمت عميو ال اء،الخبر كاف  درا  

ـُ   ف ي الدار عمرك. كالحجة في قكلو تعالي ُـّ اْلُبْك ِ ال ُّ كاابِّ ِعْندا  َّ رَّ الدَّ ِإفَّ شا
  ".انتي (3 

 التوضيح والتحميل:      

ر المبتدأ أييما أعـ مف اآلخفي خبلؼ النحكييف حكؿ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .أـ الخبر؟

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشاتبع ك 

 إل  ما قالو أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. (5)كذىب السيكطي
 

                                                 

( كابػػف مكػػي ال ػػقمي، تثقيػػف 97-2/96( كابػػف رشػػيق، العمػػدة )ج369ص 72/13البيػػت لكثيػػر عػػزة فػػي ديكانػػو )ؽ (1) 
اف ( كأبػي البقػاء العكبػرؼ، شػرح ديػك 1/84( كأبي البقاء العكبرؼ، المباب فػي عمػل البنػاء اإلعػراب )ج301المساف )ص
( 7/179( كالنػػػػػكيرؼ، نيايػػػػػة األرب )ج2/140( كأبػػػػػي الحسػػػػػف الب ػػػػػرؼ، الحماسػػػػػة الب ػػػػػرية )ج2/59المتنبػػػػػي )ج

 (.18/360( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج10/185كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج
يو في ديكانو كالبيت ببل ( كلـ أقف عم3/324التذييل كالتكميل )ج أبي حياف األندلسي، البيت لزىير بف أبي سمم  في (2) 

 (.  1/244البحر المحيط )ج أبي حياف األندلسي، نسبة في
 .]22األن اؿ: [ (3)
 (.937-2/936تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.1/385السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 مسوغات جواز االبتداة بالنكرة  -240
، أك كح كليا في اليالب عند تنكير المبتدأ بأف يككف: ك  ا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

. أك  عميو، أك مق كدا   ، أك معطكفا  ، أك معطكفا  ر أك مقدر، أك عامبل  بظاى مك كفا   بو العمـك
اإلبياـ، أك تالي است ياـ، أك ن ي، أك لكال، أك كاك الحاؿ، أك فاء الجزاء، أك ظرؼ مختص أك 

 ". إيجابو بعد ن ي ، أك كاجب الت دير، أك مقدرا  الحق بو، أك بأف يككف دعاء، أك جكابا  

كزادكا: أف  كقد انتيت المسكغات التي ذكرىا الم نف، كىي ثمانية عشر.: " (2)يافكقاؿ أبك ح
 تككف مكةع ت  يل، نحك قكلو:

ْكباتاْيفِ   فاأْقباْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت زاْح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ
 

ثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكب  أُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر   فاثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكب  لاِبْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت كا
(3) 

كاجب  أك)معو. كىذا داخل تحت قكؿ الم نف  ـْ أقُ  ـْ قُ يا  فْ كأف يككف اسـ شرط، نحك: ما  
 .(الت دير

زيد عندنا. كىذا داخل تحت قكؿ الم نف  فْ مِ  كأف يككف قارب المعرفة، نحك: أفةلُ 
 تتعمق بأفعل الت ةيل. (ِمفْ ) ألفَّ  (أك عامبل  )

أك )عندنا. كىذا يمكف أف يدخل تحت قكؿ الم نف  ل  يْ جا ، نحك: رُ كأف يككف م يرا  
 الجـر عندنا.  ييرُ  ت: رجل  ، فكأنؾ قم ألف الت يير ك ف في المعن (مك كفا  

كاجب )جاءني. كىذا يندرج تحت قكلو  لٍ جُ الخبرية، نحك: كـ را  (كـ)كأف يككف 
 .(الت دير

ىذا يتخرج ما تقدـ ذكره مف   لزيد. كعم ب  جا التعجب ، نحك: عا   كأف يككف فيو معن
 كشبيو؛ ألف الناطق بذلؾ تعجب مف ىذا الخارؽ العظيـ. (شجرة سجدت)قكؿ الم نف 

نما كأف يككف مح كرا   في الدار رجل.  بأداة الح ر، نحك: ما في الدار إال رجل، كاا
 ما تقدـ عميو حرؼ الن ي، أك تقدـ عميو الظرؼ، ككبلىما مسكغ لبلبتداء.  كىذا في معن

                                                 

 (.1/289ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.334-3/332أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
( كالقػزاز، مػا 1/380( كأبػي سػعيد السػيرافي، شػرح كتػاب سػيبكيو )ج1/86البيت المرغ القيس في سيبكيو، الكتاب )ج (3)

( كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاىد المينػػػي 1/519( كالعينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة )ج166يجػػػكز لمشػػػاعر فػػػي الةػػػركرة )ص
 كلـ أقف عميو في ديكانو.( 2/866)ج
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. زيد   كزاد األخ ش في مسكغات االبتداء بالنكرة أف تككف في معني ال عل، نحك: قاسـ  
ا    مف قكلو تعال كما استدؿ بو أيةا  كتقدـ مذىبو في ذلؾ.  ُليا ـْ ِظبلا ماْيِي اِنياة  عا دا كا

في قراءة  (1 
 .مقدما   ( ال حجة فيو الحتماؿ أف يككف خبرا  َداِنَيةا مف رفع )

كزاد األستاذ أبك الحسف بف ع  كر في المسكغات أف تككف النكرة ال تراد لعينيا، نحك: 
ف ىذا الجنس، أؼ كاحد كاف خير مف كل كاحدة مف ىذا م مف امرأة، يريد كاحدا   خير   رجل  

، إال أنو يخالف العمكـ في أنو يدؿ عمي كل كاحد  الجنس، قاؿ: "إال أفَّ  معناه يؤكؿ إلي العمـك
 . عمي جية البدؿ، أعني أنو ال يتناكؿ الجميع دفعة كاحدة" انتي

؛ (بو العمكـ كدا  كمق )كىذا الذؼ ذكره األستاذ أبك الحسف يندرج تحت قكؿ الم نف 
مف  خير   تمرة  )يمكت، كعمـك بدؿ، نحك:  العمكـ عمي قسميف، عمكـ شمكؿ، نحك: كلّّ  ألفَّ 
 .(جرادة

 كال يجكز أف يبتدأ بالنكرة إال كفييا مسكغ مف ىذه المسكغات التي ذكرنا، فأما قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِغوِ  ة  باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أاْرسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  ُمراسَّ
 

ـ  يابتاِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أاْرنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو عاسا
(2) 

 ـ بعةيـ أنو جاز االبتداء بالنكرة ىنا ألنو فعل ذلؾ ةركرة.فزع 

 كرد ىذا بأنو ليس مف أحكاـ الةراسر أف يجكز بسببيا الكبلـ الذؼ ال ي يد.

كخرجو بعض أ حابنا عمي أنيا نكرة ال تراد بعينيا؛ ألنو ال يراد مرسعة دكف مرسعة، 
 ."الذؼ كقع منو القياـ  ال يقع ىنا إال عم ، فإف رجبل  قاسـ   بخبلؼ قكلؾ: رجل  

 التوضيح والتحميل:      

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مسكغات جكاز االبتداء بالنكرة

 ما ذكره شيخيما أبي حياف. (4)ناظر الجيشك ، (3)المرادؼ كل مف كقد اتبع

                                                 

 .]14اإلنساف: [ (1)
( كابػف 6/504( كالجاحع، الحيكاف )ج4/281( كابف سبلـ، غريب الحديث )ج79البيت المرغ القيس في ديكانو )ص (2) 

( 1/484( كابػػػػػف سػػػػػيده، المحكػػػػػـ )ج3/75( كابػػػػػف القطػػػػػاع، كتػػػػػاب األفعػػػػػاؿ )ج1/211قتيبػػػػػة، المعػػػػػاني الكبيػػػػػر )ج
( كابػػف 5/345ف أبػػي الطيػػب المتنبػػي )ج( كالميمبػػي، المآخػػذ عمػػ  شػػراح ديػػكا4/203كالزمخشػػرؼ، رليػػع األبػػرار )ج

 (.  1/521( كالعيني، المقا د النحكية )ج8/123منظكر، لساف العرب )ج
 (.258-257المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.930-2/929تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
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 ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذيو في ىذه المسألة. (1)كيؤكد ابف ال خار 
 

 خبر وجوباا مواضع تلخير ال -241
كاأل ل تأخير الخبر، كيجكز تقديمو إف لـ يكىـ ابتداسية الخبر، أك " : (2)قاؿ ابف مالؾ

أك معن  في االختيار، أك يكف لمقركف ببلـ  فاعمية المبتدأ، أك يقرف بال اء، أك بإال ل ظا  
  ".مااالبتداء، أك لةمير الشأف أك شبيو، أك ألداة است ياـ، أك شرط، أك مةاؼ إل  إحداى

فيذه المكاةع التي ذكر الم نف أنو يجب فييا تأخير خبر : " (3)كقاؿ أبك حياف
 المبتدأ.

أك لمةاؼ إلييا  .نحك قكلؾ: كـ غبلـ عندؼ (كـ)لػ كزاد بعض أ حابنا أف يككف خبرا  
 قدما  ! أك لمبتدأ مستعمل مُ التعجبية نحك: ما أحسف زيدا   (ماػ)زارني. أك ل كـ ممؾٍ  نحك: كزيرُ 

 .ة (مو أا  ريخُ  عبد  )ك (في الحجر ال فيؾ ت  مْ أا )ك (عم  البقر الكبلبُ )يو في مثل نحك عم

يجكز تثنيتو كجمعو أك نكرة كال مة  لةمير متكمـ، أك مخاطب مك كال   أك يككف خبرا  
لممبتدأ في التكمـ أك الخطاب مثالو: أنت الذؼ تةرب كأنا  كال  ة قد عاد الةمير فييما مطابقا  

ىذه  كأنا رجل أةرب فبل يجكز تقديـ الخبر في شيء مف ب كأنت رجل تةرب زيدا  الذؼ أةر 
 لمكساسي فإنو يجيز التقديـ. المثل، خبلفا  

ْمُد ِ َِّ   لمبتدأ فيو معن  الدعاء: معرفة، نحك أك خبرا   ِ  كالكيل لزيد ك (  4اْلحا لاْعناُة  َّ
ما  الظَّاِلِميفا   : هلل الحمد كقكؿ الشاعر:كالخيبة لزيد. فأما ( 5 عا

ُـّ ىااِشػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػ  كاالا ُأ ْيػػػػػػػػػػػػػُل ِإْف أاْمسا  لاػػػػػػػػػػػػػُو اْلكا
 

ػػػػػػػػػػػػُة ِاْبناػػػػػػػػػػػػُة ياْشػػػػػػػػػػػػُكراا  قاِريػػػػػػػػػػػػب  كاالا اْلباْسبااسا
(6) 

 

                                                 

 (.271-1/267ابف ال خار، شرح الجمل )ج (1)
 (.1/296يل )جشرح التسيابف مالؾ،  (2)
 (.344-3/342أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .]2: ال اتحة[ (4)
 .]18ىكد: [ (5)
( 1/346( كابػف سػممة العػكتبي، اإلبانػة )ج2/57( كالنحػاس، إعػراب القػرآف )ج97البيت المرغ القيس في ديكانو )ص (6) 

( كالزليػػػػدؼ، تػػػػاج العػػػػركس 1/663لسػػػػاف العػػػػرب )ج ( كابػػػػف منظػػػػكر،7/228كالقرطبػػػػي، الجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف )ج
 (.344-3/342( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل)ج4/6)ج
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 لزيد ككيل   طمب. أك نكرة نحك: كيح  رج  كال يُ فإنما خرج مخرج الخبر الثابت الذؼ ال يُ 
دػ لؾ لؾ كفِ  لؾ كشر   ، كخير  ة  كللؾ كعا  ة  ملؾ، ككي س  يْ كا عميؾ كا  بيف يديؾ كسبلـ   كخير   ؾا يْ بَّ لو كلا 

ال الكذب ك لؾ أمي مف ىذا عند س. أك جممة ال تحتمل ال دؽ  اء  قم  لؾ أمي ككِ أبي كأمي كحِ 
 ىبل ةرلتو. اةرلو، كزيد   نحك: زيد  

عم  الميتيف فبل يجكز:  (زيد)بقاسـ يجب فيو تقديـ  قاؿ بعض أ حابنا: ككذلؾ: ما زيد  
لية تميـ كلية الحجاز كسيأتي ذكر الخبلؼ في ىذا إف شاء  (فالميتي). كيعني بػاسـ زيد  ما بق
 هللا.

ألكرمتؾ  كالمبتدأ معرفة ، كمثمكه بقكليـ: لكال زيد   كزاد الجزكلي أف يككف الخبر محذكفا  
 ر المحذكؼ التأخير.بفالنية بالخ

خرج مخرج اليالب، أال بل أُ  ،بتدأفي الم قيدا   (كالمبتدأ معرفة) جعل قكلوكال ينبيي أف يُ 
نما قُ  (لكال) ترػ أنو يجكز أف يأتي المبتدأ نكرة بعد ألنو خرج عف األ ل بالحذؼ  مؤخرا   دركاا

 الخبلؼ في الرافع لبلسـ بعد ـجمع عميو مع ذلؾ خركجو عف األ ل بنية التقديـ، كقد تقدفبل يُ 
 .)لكال(

ألف  فعالـ   أما زيد  نحك:  (امَّ )أ كالمبتدأ بعد قاسما   ـ: ةرلي زيدا  قكلي (اإلف اح)كزاد في 
 ".ال اء ال تمي )أمَّا(

 التوضيح والتحميل:       

 عند النحكييف أبك حياف عم  ابف مالؾ مكاةع تأخير الخبر كجكبا   زاد

 ما ذكره شيخيما أبي حياف. (2)ناظر الجيشك ، (1)المرادؼكقد اتبع كل مف 

 و في ىذه المسألة.يحياف كتمميذ أبكإليو ذىب ا م (3)السيكطي ككافق

 

 

 

                                                 

 (.260)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.942-2/941تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/386السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
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 مواضع تقديـ خبر المبتدأ وجوباا  -242
إلييا، أك  يجب تقديـ الخبر إف كاف أداة است ياـ، أك مةافا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

دكف أما إل   بالتقديـ عم  ما ال ي يـ بالتأخير، أك مسندا   تقديمو االبتداء بنكرة، أك داال   م ححا  
 ".ل  ممتبس بةمير ما التبس بالخبرأك معن ، أك إ مقركف بإال ل ظا   أف ك متيا، أك إل 

فيذه المكاةع التي ذكر الم نف أنو يجب فييا تقديـ خبر : " (2)كقاؿ أبك حياف
 المبتدأ.

ؾ. أك يككف مالُ  درىـٍ  ـْ الخبرية نحك: كا  (كـ) كزاد بعض أ حابنا أف يككف الخبر
في )نحك قكليـ  ،لٍ ثا في ما  ، أك يككف قد استعمل متقدما  نتا أ غبلـٍ  ـْ كا  إلييا نحك:  احبُ  مةافا  
 .ا في الدار فزيد  نحك: أمَّ  ،. أك تككف ال اء دخمت عم  المبتدأ(دعْ بنك سا  كل كادٍ 

ف  كزاد بعض أ حابنا: إذا تقدـ الخبر كدخمو الك ل، نحك: كهللا ل ي الدار أخكؾ كاا
ف قا قياما  رُ كِ نْ ف ي الناس مف يُ  ـْ قُ تا   بعد الك ل جاز. متا دَّ ؾ كاا

كقاؿ: فيذا يتقدـ  نا جع ر  كىُ  زيد   َـّ نحك: ثا  ،كزاد آخر أف يككف الخبر اسـ إشارة ظرفا  
في  (زيد)عم   (ىذا)قدـ فييا اإلشارة، فقدمت كما تُ  ألفَّ  عم  المبتدأ كال يجكز تأخيره أ بل  
بو جعمو أعرؼ مف  ال راء مبدكءا   ىذا كلما رآه كال تقكؿ: زيد   ،اإلخبار أال ترػ أنؾ تقكؿ: ىذا زيد  

 َـّ كثا  ،في: ىينا زيد   كقد ثبتت اإلشارة مقدمة   ،تقدمو إنما كاف ألجل اإلشارة ـ، كذلؾ أفَّ ما العا 
 .". انتي فكذلؾ: ىذا زيد   ،عمرك  

 التوضيح والتحميل:       

 .أبك حياف عم  ابف مالؾ مكاةع تقديـ خبر المبتدأ كجكبا   أةاؼ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)دؼكقد اتبع المرا

 في ىذه المسألة.المرادؼ حياف كتمميذه  ما ذكره أبك (4)السيكطي كأكد 

 
 

                                                 

 (.1/300ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.352-3/351التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.262)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/387السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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 الخالؼ في تقديـ الخبر -243
بر، كما يجب فيو خكر الم نف ما يجب فيو تأخير الكلما ذ: " (1)قاؿ أبك حياف

كر يجكز فيو التقديـ تقديمو، كاستدركنا عميو ما ذكره أ حابنا دؿ ذلؾ عم  أف ما سكػ ما ذ
 ،ةميره أك سببيو سببيو، أك نا با   ةمير المبتدأ أـ رافعا   رافعا   كالتأخير سكاء أكاف الخبر اسما  

، كىذا مذىب ىند   ، كةرب أخاىا زيد  ، كةرلتو زيد  كقاـ أبكه زيد   ،أبكه زيد   كقاسـ   ،زيد   نحك: قاسـ  
 الب رييف.

 سب ذلؾ إل  الخميل.ىذه المساسل كميا كنُ  كذىب الككفيكف إل  منع تقديـ الخبر في

 كتميميّّ  ؾا ؤُ نا شْ مف يا  نكء  شْ ما ) كال حيح ما ذىب إليو الب ريكف، حكي س عف العرب:
 كقاؿ الشاعر: (،هللا عبدُ  ل  جُ را ؾ كأا تُ  َّ ُ   زّّ أنا كخا 

ػػػػػػػػػػػاِربٍ  ػػػػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػػػػْف ُمحا ػػػػػػػػػػػا ُأمُّ ِمػػػػػػػػػػػٍؾ ما  ِإلاػػػػػػػػػػ  ما
 

ػػػػػػػػػػػػػاِىرُ   اناػػػػػػػػػػػػػْت ُكماْيػػػػػػػػػػػػػب  ُت ا  (2)هُ أاُبػػػػػػػػػػػػػكُه كاالا كا
 كقاؿ اآلخر: 

ه ػػػػػػػػػػْف ُكْنػػػػػػػػػػتا كاِحػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػو ما  قػػػػػػػػػػد ثاِكماػػػػػػػػػػْت أمُّ
 

ػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػدِ  ُمْنتاِشػػػػػػػػػبا   را ا ا فػػػػػػػػػي ُبػػػػػػػػػرُثف األسا
(3) 

 كقاؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػتاْكنا ػػػػػػػػػػػػػرِّ إذا شا  فاتاػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػُف األاغا
 

ػػػػػػػػػػػْيراْؼ ُقمػػػػػػػػػػػاحِ   كُحػػػػػػػػػػػبَّ الػػػػػػػػػػػزاُد فػػػػػػػػػػػي شا
(4) 

 

                                                 

 (.354-3/352أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
( كابف األثير، الجامع الكبير 2/396لخ اسص )ج( كابف جني، ا162البيت لم رزدؽ في العسكرؼ، ال ناعتيف )ص (2) 

( 3/1127( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج4/182( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج113)ص
( كالسيكطي، ىمع اليكامع 1/530( كالعيني، المقا د النحكية )ج2/209كالقمقشندؼ،  بح األعش  )ج

 ( كلـ أقف عميو في ديكانو.1/357)ج ( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني1/431)ج
( كبػبل 1/524( كالخطػابي، غريػب الحػديث )ج161( كالمبػرد، الكامػل )ص70البيت لحساف بف ثابت في ديكانػو )ص (3) 

 شػػػرح ابػػػف عقيػػػل عمػػػ  أل يػػػة ابػػػف مالػػػؾ( كابػػػف عقيػػػل، 3/352التػػػذييل كالتكميػػػل )جنسػػػبة فػػػي أبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، 
 (.1/229)ج

( كابػػف 129( كالمرزكقػػي، األزمنػػة كاألمكنػػة )ص4/51بػػف مالػػؾ اليػػذلي فػػي األزىػػرؼ، تيػػذيب الميػػة )ج البيػػت لخالػػد (4) 
( كأبػػػي عمػػػي 2/100( كالزمخشػػػرؼ، أسػػػاس الببلغػػػة )ج5/91( كابػػػف سػػػيده، المخ ػػػص )ج3/29سػػػيده، المحكػػػـ )ج

مبػي، الػدر الم ػكف ( كالسػميف الح2/474( كابف منظػكر، لسػاف العػرب )ج1/92القيسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج
 (.  7/64( كالزليدؼ، تاج العركس )ج16/173( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج9/248)ج
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زّّ  ُ  َُّتؾك تميميّّ ، كأنا ماْشنكء   ياْشناُؤؾالتقدير: مف  و مف ؟ كأبكه ما أمُّ ل   رجُ هللا كأعبدُ خا
 نا.كْ تا إذا شا  فت    غارِّ األا  و كابفُ مُّ أُ  ْت ما كِ قد ثا  هكاحدا  ب كمف كنتا حارِ مُ 

لكساسي كال راء أنيما يجيزاف التقديـ إذا لـ يكف الةمير اكنقل بعض أ حابنا عف 
 .زيد   ، كيمنعاف ذلؾ مع المرفكع نحك: قاسـ  مرفكعا نحك: ةرلتو زيد  

، كةرلتو زيد   كاف الخبر أك الجممة كفرقكا بيـ: قاسـ   الككفييف المنع م ردا  كال حيح عف 
فأجازكا. قالكا: ألف ىذا الةمير غير معتمد عميو، أال ترػ أف  فمنعكا، كليف: في داره زيد   زيد  

ألف  و زيد  غبلما  ، كح ل ىذا الةمير بالعرض كما أنيـ أجازكا: ةربا المق كد: في الدار زيد  
كات ق أف كاف المةركب غبلمو. كىـ محجكجكف بالسماع السابق  ،اليبلـا  ربا ةا  كد: المق
 ذكره.

كذىب أبك الحسيف بف الطراكة إل  مذىب غريب في تقديـ الخبر بناه عم  مذىب لو 
في الكاجب كالجاسز كالممتنع فالكاجب عنده: رجل كقاسـ كنحكىما مما يجب أف يككف في الكجكد 

ـا كال ين ؾ الكجكد عنو.  ـا  إذ يمتنع الكجكد أف يككف ال رجلا  كال رجلا  كالممتنع: ال قاس . فيو كال قاس
مركب مف كاجبيف  كالجاسز مثل زيد كعمرك، ألنو جاسز أف يككف كجاسز أف ال يككف. قاؿ: فكبلـ  

مثل: ال  ،ال يجكز مركب مف ممتنعيف أيةا   ، ألنو ال فاسدة فيو، ككبلـ  قاسـ   ال يجكز، نحك: رجل  
 قاسـ   نحك: زيد   مركب مف كاجب كجاسز  حيح   كبلـ  ك كال فاسدة فيو،  ،كذب ألنو ال قاسـ   رجل  
 ال قاسـ   كرجل   ال قاسـ   كال مف كاجب كممتنع، نحك: زيد   ،مركب مف ممتنع كجاسز ال يجكز ككبلـ  

ـا   ،مركب مف جاسزيف ال يجكز نحك: زيد أخكؾ ككبلـ   ،الكجكد في ألنو كذب إذ معناه: ال قاس
ف ح اإلخبار بو ألنو مجيكؿ في حق المخاطب، فالجاسز  ،ألنو معمكـ لكف بتأخيره  ار كاجبا  

ذا ثبت ىذه كمو ي ير بتأخيره كاجبا    ار  ، ألف زيدا  زيد   نبني عميو أف ال يجكز: قاسـ  ا. كاا
قدـ . فبل يجكز عنده ترجل   مف كاجبيف ف ار بمنزلة: قاسـ   ف ار الكبلـ مركبا   بتأخيره كاجبا  

 .الخبر إذ كاف كاجبا  

نئ مف كأنو قيل: شُ  ،دعاء (ماْشنكء  مف ياْشناُؤؾا )ل التي أكردىا س، فقاؿ:"ثُ كتأكؿ المُ 
 فكأنؾ ابتدأف ب عل. كرد ىذا التأكيل بأنو دعكػ، كلك كاف عم  معن  الدعاء لنقمو س. ياْشناُؤؾ

تميميّّ عم  معن : أنا  تميميّّ أنت؟ فقاؿ:  ىك جكاب لمف قاؿ: ما (تميميّّ أنا)كقاؿ: 
كال يجكز  ،دعكػ، كلـ يقمو أحد (إنو جكاب). كرد بأف قكلو تككيدا   (أنا)ثـ أت  بػ ،كحذؼ المبتدأ

 حذؼ المؤكد لمتناقض.
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زّّ ُ  َُّتؾ) كقاؿ: فابتدأت بمجركر. ككذا عمل في: ىذا ُ  َُّتؾ  زٍّ خا  فْ عم  معن : مِ  (خا
 (ىك)كخرجو الخميل عم  إةمار  .فيك   ة لمنكرة ،األمير بِ رْ ةا  فْ األمير أؼ: مِ  بُ رْ ةا  درىـ  

ْرِب أؼ: ىك  كالعرب ال  لِّ الخا  فا ، ألنو في معن : مِ لَّ الخا  ، كرد بأنو يمزمو: ىذا راقكد  األميرةا
 ذلؾ.تقكؿ 

هللا؟ قاؿ: كالدليل عم   عبدُ  هللا: فاعل ككأنؾ قمت: أكامل   عبدُ  (؟أاراُجل  عبُد هللا)كقاؿ: 
. كرد ذلؾ بل  جُ رد أف تسأؿ عف ككنو را لـ تُ ىذا أنؾ   أاراُجل  عبُد هللا؟(بأفَّ قكليـ: ) ألف ذلؾ معمـك

ف كاف عم  معن  الكماؿ كما ذكر غايتو أف يعمل في الحاؿ  ،في العمل (أكامل  )فيك يخالف  كاا
 فبل لةع و. ا أف يعمل رفعا  أمَّ  عمما   في نحك: أنت الرجلُ 

" فرد عميو بأنو ال ي ير الجاسز بالتأخير ره ي ير كاجبا  "إف الجاسز بتأخي كأما قكلو
كما ال ي ير ال اعل  ،كاحد أؼ: ىك مخبر عنو قدمتو أـ أخرتو خرا  ؤ كم ، كمعناه مقدما  كاجبا  

 ."كال الم عكؿ بتقديمو فاعبل   بتأخيره عف الم عكؿ م عكال  
 التوضيح والتحميل:       

 .في تقديـ الخبر لنحكييفا أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ استدرؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)اتبع المرادؼك 

كما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة ىك الدارج عند النحكييف أمثاؿ أبي البركات  
 .(4)السيكطي، ك (3)كابف يعيش ،(2)األنبارؼ 

 

فراده وفروعيما -244  مطابقة الخبر لممبتدأ في تذكيره وا 
  ".لمككفييف كف إف أمف المبس، كفاقا  كقد يست" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.  262)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.59-1/56أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (2)
 (.1/235شرح الم  ل البف يعيش )جابف يعيش،  (3)
 (.1/389مع )جالسيكطي، ىمع اليكا (4)
 (.1/306شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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فراده : " (1)كقاؿ أبك حياف كلـ يتعرض الم نف لمطابقة الخبر لممبتدأ في تذكيره كاا
كفركعيما. كنقكؿ: بالنسبة إل  التذكير كالتأنيث إف كاف األكؿ ىك الثاني مف جية المعن  

و. اسما  (فاطمةُ )، إذا كاف رجلُ ىذا ال كممة، كفاطمةُ  فالمخال ة تجكز بحسب الم ع، نحك: االسـُ 
ف كاف غيره   ة فالمكافقة، كقد يُ   خالف إف كاف التأنيث غير حقيقي، كقكلو:كاا

... ... ... ... 
 

 (2)كؿُ ُحػػػػػػػػػػػكالعػػػػػػػػػػػيُف باإلثِمػػػػػػػػػػػِد الحػػػػػػػػػػػارػِّ ماكْ  
 عم  تقدير: كالعةك أك شيء مكحكؿ. 

ف كاف جامدا   ، أك التنكير نحك: ىذه امرأة   فبل يككف إال عم  التحقير نحك: ىذا الرجلُ  كاا
 .رجل   المرأةُ 

كأما بالنسبة إل  اإلفراد كالجمع فإف كاف المبتدأ م رد الم ع كالمعن  فالمطابقة، نحك: 
، كىذه أخبلؽ   مع، نحك: ىذا الثكبُ ، إال إذا كاف ذا أجزاء، فتجكز المخال ة حيث سُ قاسـ   زيد  
ف كاف منقسما  اء  أعة ، كال يقاس عميو: ىذا الرجلُ ار  شا أعْ  مةُ رْ البُ   إل  أعةاسو. ، كاا

ف كاف عكسو: فإف كاف الخبرُ  فبل يجكز إال عم   التثنية كالجمع جامدا   مما يقبلُ  كاا
، تريد في أنيـ عم  قمب كاحد أك عم  مذىب كاحد   رجل   ، فتقكؿ: الرجاؿُ أسد   نحك: ىذا الرجلُ 
م رد الم ع  إال بتقدير مك كؼٍ  ردا  ، كال يككف م قياـ   فالمطابقة، نحك: الرجاؿُ  كاحد. أك مشتقا  

 دكف المعن ، نحك قكلو:

 

 

 

 
                                                 

 (.26-4/23التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( كأبػػي بكػػر األنبػػارؼ، المػػذكر 2/46( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج75ص 4/3ىػػذا عجػػز بيػػت لط يػػل الينػػكؼ فػػي ديكانػػو )ؽ (2) 

( كأبػي عمػي ال ارسػي، المسػاسل الب ػريات 2/376ج( كأبي سعيد السػيرافي، شػرح كتػاب سػيبكيو )1/366كالمؤنث )ج
( كأبي عمػي 189( كأبي العبلء المعرؼ، رسالة الي راف )ص2/308( كابف جني، سر  ناعة اإلعراب )ج1/661)ج

( كابػف منظػكر، لسػاف العػرب 277( كابف ع ػ كر، ةػراسر الشػعر )ص1/506ال ارسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج
 ( ك دره :3/251)ج

 اجُبػػػػػػػػػػػػػػػوُ ػ ِمػػػػػػػػػػػػػػػفا الرِّلعػػػػػػػػػػػػػػػّي حا أْحػػػػػػػػػػػػػػػكا  يّ إْذ ِىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ... ... ... ... 
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ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةا رااِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح    أاالا ِإفَّ ِجيرااِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْلعا
 

ناػػػػػػػػػػػػاِدحُ   ما كااٍع ِمػػػػػػػػػػػػْف ىاػػػػػػػػػػػػك ػ كا ـْ دا ػػػػػػػػػػػػْتُي عا دا
(1) 

 و جاز إفراد الخبر، نحك قكلو:يَّ مِّ . كقيل: إف أرادت بالجمع كُ أؼ: جمع راسح، كليس جيدا   

ػػػػػػػػػػػكاػ ثُػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػْبفا اْليا ػػػػػػػػػػػْيفا ُقُمكُلناػػػػػػػػػػػانا ا  َـّ اْرتاما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػِديقُ   ُىػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ  ا اٍء كا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػأاْعُيِف أاْعػػػػػػػػػػػػػػػػدا
(2) 

ِفيق ا   كاحدة منيف  ديق. قيل: كمنو أؼ: ككلُّ   ُسفا ُأكلاِسؾا را كاحا
 (قاءفا رُ )، لـ تأت (3 

 كاحد منيـ رفيق. ألنو أراد: كلّّ 

ف لـ يقبل كأفعل الت  إل   أك مةافا   فيك في معن  الجمع،( فْ مِ )يل: فإف كاف بػةكاا
ه لـ يجز أف تقكؿ: ىؤالء . أك غيرِ لٍ يْ بِ قا  ، كأحسفُ بٍ زْ جامد اسـ جمع جاز، نحكه: ىؤالء أكؿ حِ 

ـ، كمجيز طاعِ  أكؿُ  . أك إل  مشتق فمجيز ببل تأكيل، نحك: ىؤالءِ الرجاؿِ  ، بل: أكؿُ رجلٍ  ؿُ كَّ أا 
 عم  معن  ال عل، أؼ: أكؿُ  ، كىك المبرد. أكـٍ طاعِ  بٍ زْ حِ  بتأكيل حذؼ اسـ الجمع، أؼ: أكؿُ 

 .ـا عِ طا  فْ ما 

ف كاف المبتدأ م رد الم ع مجمكع المعن ، كالخبرُ    رد، نحك: الجيُش   ة، جاز أف يُ  كاا
لتكىـ التقميل. أما  هُ كرا ، يُ ل  جُ ، أك جامد فبل ي رد إال بحسب الق د، قاؿ الزجاج: "الجيش را منيزـ  
جاؿ، أؼ: ليسكا كرِ  ، تريد: خيل  ل  كرجُ  س  را فا  يـ إنما ىكرؼ المعن  فيسكغ، نحك: جيشُ إذا عُ 

 بكثيرؼ األتباع".

ف كاف عكسو، أؼ: مجمكع الم ع م رد المعن ، كرجل يسم  زيكدا   ، فحكمو حكـ ما كاا
 ."ىك م رد في الم ع كالمعن 

 التوضيح والتحميل:       

فراده استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .كفركعيمامطابقة الخبر لممبتدأ في تذكيره كاا

                                                 

( كالسػػيكطي، األليػػاز 2/840فػػي أبػػي عمػػي القيسػػي، إيةػػاح شػػكاىد اإليةػػاح )ج لحيػػاف بػػف جبمػػة المحػػارليالبيػػت  (1) 
أبػي عمػي ( ك 2/281( كأبي بكر األنبػارؼ، الزاىػر )ج1/130( كببل نسبة في ال راء، معاني القرآف )ج30النحكية )ص

( 4/24( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج2/154( كابػػف جنػػي، المحتسػػب )ج6/356الحجػػة )جارسػػي، ال 
 (.3/370كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج

( كبػػػبل نسػػػبة فػػػي الجػػػكىرؼ، ال ػػػحاح 10/195( كابػػػف منظػػػكر، لسػػاف العػػػرب )ج315البيػػت لجريػػػر فػػػي ديكانػػػو )ص (2)
( كالػدميرؼ، 2/864( كنػاظر الجػيش، تمييػد القكاعػد )ج4/25ل كالتكميل )ج( كأبي حياف األندلسي، التذيي4/1506)ج

 (.26/7( كالزليدؼ، تاج العركس )ج1/488( كالعيني، المقا د النحكية )ج24شرح المية العجـ )ص
 .]69النساء: [ (3)
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، (1)كما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ ال راء
، (6)، كابف ال خار(5)، كأبي البركات األنبارؼ (4)، كأبي ال ةل الميداني(3)، كابف سيده(2)كالزجاج

 .(7)كابف ىشاـ األن ارؼ 
 

  غناة نفس العفاؼ المغنى(قوؿ الشاعر  وجوه إعراب -245
 قكؿ الراجز: كمثاؿ المن كب ب  ة ل ظا  " : (8)ف مالؾقاؿ اب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعا  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػسٍ  يُّ ِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػغا   يِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ المُ  اؼُ  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (9)ينِ يْ تا ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػال يا  اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽِ  فُ اسِ كالخا
، غاِنيُّ ن سٍ ىك  ، أؼ: الذؼ يينيو والعا ااُؼ الُمْيِنيالتقدير: : " (10)كقاؿ أبك حياف 

ِنيُّ ن سٍ ): مبتدأ ثاف، كخبره الُمْيِني: مبتدأ، ك فالع اؼُ  ةميراف: أحدىما عاسد  (ينِ يْ المُ )، كفي (غا
عم  الع اؼ، كىك ال اعل باسـ ال اعل. كاآلخر ةمير ن ب، كىك المحذكؼ العاسد عم  أؿ، 

ىك. الُمْيِنيو ك ف جرػ عم  غير مف ىك لو، كلـ يبرز الةمير، كلك برز لقاؿ: )الُمْيِني( ك
 .ن سٍ  نيُّ غا  يو الع اؼُ نِ يْ كمعن  ىذا الكبلـ: الذؼ يُ 

 )غاِنيُّ ن ٍس(، كىك أف يككف آخر مف اإلعراب، كىك أظير كأقل تكم ا   كيحتمل كجيا  
ف كاف نكرة-مبتدأ، كسكغ االبتداء فيو  لمنعكت،  باإلةافة، أك ككنو نعتا   ككنو متخ  ا   -كاا

 ىك لو؛ إذْ  فْ عم  ما  جارٍ  ، كىك ك ف  )الُمْيِني(: مبتدأ ثاف، كخبره ، كالع اؼُ غنيّ  أؼ: إنساف  
في مكةع خبر المبتدأ الذؼ ىك  (العا ااُؼ الُمْيِني)، فالجممة مف قكلو: (الع اؼ)عف  ىك خبر  

                                                 

 (.1/268( ؛ )ج1/130ال راء، معاني القرآف لم راء )ج (1)
 (.1/123جالزجاج، معاني القرآف كااعرابو ) (2)
 (.5/55المخ ص )جابف سيده،  (3)
 (.2/159ألمثاؿ )جمجمع االميداني،  (4)
 (.2/638أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (5)
 (.273-1/272شرح الجمل )جابف ال خار،  (6)
 (.184تخميص الشكاىد )صابف ىشاـ األن ارؼ،  (7)
 (.1/312ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
نػػاظر ك ( 4/38)ج التػذييل كالتكميػلأبػي حيػاف األندلسػي، ك ( 1/312نسػبة فػي ابػف مالػؾ، شػرح التسػييل )جالبيػت بػبل  (9) 

 (.2/984)ج تمييد القكاعدالجيش، 
 (.4/38أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (10)
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ِنيُّ ن ٍس( نيو، يْ ، كالعاسد مف الجممة محذكؼ، كىك الةمير المن كب؛ إذ التقدير: المُ )غا
 ."نيويْ يُ  الع اؼُ  الن سِ  يُّ نِ كالمعن : غا 

 التوضيح والتحميل:       

كجكه إعراب قكؿ الشاعر )غناء ن س الع اؼ تخرج أبك حياف عم  ابف مالؾ  استدرؾ
 .المين (

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيشك ، (2)كابف عقيل ،(1)كقد اتبع المرادؼ

 

 ه(وحدَ  الخالؼ في قوليـ  ز دٌ  -246
  فإف لـ يت رؼ كال كؽ كالتحت لـز ن بو"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

هة: أجاز يكنس كىشاـ: مسأل: " (5)قاؿ أبك حيافك  ، كمنعو الجميكر، أجراه زيد  كحدا
ه ه، كتقديره: زيد مكةع الت رد، كعم  ىذا يجكز تقديمو، فيقاؿ: كحدا يكنس كىشاـ مجرػ عندا 

 .زيد   ، كما يقاؿ: في دارهِ زيد  

هآخر، قاؿ ) كقاؿ ىشاـ قكال   ه  (زيد  كحدا ن ب ب عل مةمر، يخمف ال عل المةمر كحدا
دبارا   إقباال   يل: زيد  كحده، كما ق  ، كالتأكيل عند ىشاـ: زيد  دبر إدبارا  ، كيُ قبل إقباال  ، كالمعن : يُ كاا

هحا كا  هحْ كا دا ه  . يذىب ىشاـ إل  أفدُ حِ يا  دا حا األ معي عف العرب كا   . كقاؿ ىشاـ: حكدا ْحدا  فا ما خا كا
دا   كخبلفة اإلقباؿ كاإلدبار أقبل كأدبر.كاحا

كل ، و األُ ق تا  عد  ه األكؿ، كسا أمرا  في مثل ىذا المعن : زيد  ه حدا زيد  كا  قاؿ ىشاـ: كمثلُ 
، ككاف دا حا كا  دُ حْ كل . يذىب ىشاـ إل  خبلفة ىذا المن كب النا ب كما خمف الكا األُ  وكحالا 
دبارا   هللا، كما ال يجكز: إقباال   ه عبدُ عم  الخبلؼ. كقاؿ: ال يجكز: كحدا  ىذا من كبا   ييسم  كاا
 ، مف قبل أف ال عل ال يةمر إال بعد االسـ.كل  زيد  و األُ ق تا  هللا، كال ي مح عبدُ 

                                                 

 (.269)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/233المساعد )جابف عقيل،  (2)
 (.985-2/984ظر الجيش، تمييد القكاعد )جنا (3)
 (.1/323ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.79-4/77التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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: ال يةمر ال عل إال بعد االسـ ألنو ثاف لبلسـ، ترتيب االسـ أف  كقاؿ أحمد بف يحي
يككف، ثـ ي عل، فمـ يةمر إال في مكانو األ مي السابق ليككف ذلؾ أقرب إل  ال يـ كأبعد مف 

 المبس. انتي .

االسـ أف يككف، ثـ ي عل" أف ترتيب االسـ في االبتداء أف تنطق  كيعني بقكلو: "ترتيب
دبارا  في نحك:  لُ عا  ْ ، ثـ تخبر عنو بقكلؾ يا بو أكال   ، كما جرػ مجراه، فمذلؾ ال يجكز زيد  إقباال  كاا

العامل فييما المحذكؼ رتبتو أف يككف بعد المبتدأ، فكما ال  تقديـ الم دريف عم  المبتدأ ألفَّ 
 ال عل كذلؾ ال يجكز تقديـ ما خم و، كىك معمكلو. يجكز تقديـ

هللا  بعبدِ  مررتُ )اسـ جرػ مجرػ الم در. قاؿ س في:  (هدا حْ كا ) كحجة الجميكر أفَّ 
 د   ة عبد هللا، كتقديره: إفراده.حْ : تأكيمو أفردت عبد هللا بالمركر بو، فالكا (هكحدا 

عل التعريف، كما فُ  في ل عه مما ن ب عم  الحاؿ، كىك دا حْ كقاؿ بعض النحكييف: كا 
ذا كاف اسما  دْ ه عم  با دا كْ عا  جعا ذلؾ في: را  جرػ مجرػ الم در أك مجرػ الحاؿ لـ ي ح  سو، كاا
 عف زيد. أف يقع خبرا  

ه ، فجعمكا كحدا (هكحدا  زيد  )قل عف العرب مف أنيـ قالكا: كقد رد عم  الجميكر بما نُ 
ذا جا خبرا    ، كال: عمرك  قاسما   مف حيث لـ يجز: زيد   يقع حاال  لـ ي مح أف  و العرب خبرا  تْ ما عا ، كاا
ه)العرب عم  قكليـ:  ، كنصُّ جالسا    ."ىك حجة ىشاـ كيكنس (زيد  كحدا

 التوضيح والتحميل:      

ه(  .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في قكليـ )زيد  كحدا

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. (2)السيكطيكأقرَّ  

 

 

 

 

                                                 

 (.2/1024)جتمييد القكاعد ناظر الجيش،  (1)
 (.380-1/379)جالسيكطي، ىمع اليكامع  (2)
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 (يـيـ وَخْمَستَ تُ سَ مْ خَ  القوـُ الخالؼ في قوليـ   -247
تايـمسألة: قاؿ الكساسي: العرب تقكؿ: : " (1)قاؿ أبك حياف ْمسا ُتيـ كخا ْمسا ، ككذلؾ القكـُ خا

مف ن بيا ذىب بيا مذىب كحدىـ، كلـ يقل يـ، مف رفع الخمسة رفعيا بالقكـ، ك شرتا يـ كعا شرتُ عا 
 كحده إال بالن ب في ىؤالء األمكنة.

إال  دع منيـ أحدا  أيـ تقديره كميـ، لـ يـ، خمستِ يـ كخمستا كقاؿ س: "مررت بالقكـ خمستِ 
 أفردتيـ بالمركر دكف غيرىـ" انتي . يـ تقديره كحدىـ، مررت بيـ إفرادا  تا مررت بو، كخمسا 

، سكاء أكاف بمعن  كميـ أـ بمعن  خبرا   (خمستيـ) مح أف يككف كعم  ما قدره س ال ي
كحده، كقد نقمكا أف  كحدىـ عم  مذىب س في كحدىـ، مف جية أنو ال ي ح أف تقكؿ: زيد  

ف خالف رأؼ س أك خمستُ  ه، كالقكـُ كحدا  العرب قالت: زيد   يـ بالرفع كالن ب، فكجب قبكلو كاا
 ."غيره

 التوضيح والتحميل:       

تايـ(خبلؼ النحكييفرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ استد ْمسا ُتيـ كخا ْمسا  . في قكليـ )القكـُ خا

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشاتبع ك 
 

 الخالؼ في قوليـ  ز ٌد ُدوُنؾ( -248
بالرفع عند س، كأنت تريد المكاف،  (ؾكنُ دُ  زيد  )مسألة: ال يجكز : " (3)قاؿ أبك حياف

 ابف أ بغ.غيره، قالو  هكأجاز 

جعل أسماء مرفكعة، فإذا قالكا قاـ ال تُ  ؾا نا كْ كدُ  ؾا كا حْ كنا  ؾا لا دا كلا  ؾا انا كا كما  كاؾا كقاؿ ال راء: سِ 
ؾا كُدْكناؾا  اناؾا كناْحكا لاؾا كماكا ن بكا، كلـ يرفعكا عم  اختيار، كرلما رفعكا، قاؿ أبك ِسكاؾا كلادا

 ؾ.ؾ، فرفع سكاءا كاؤُ ثركاف: أتاني سا 

                                                 

 (.4/79)جالتذييل كالتكميل أبك حياف األندلسي،  (1)
 (.1025-2/1024)جتمييد القكاعد  ناظر الجيش،  (2)
 (.80-4/79أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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ان راد ىذه  كف ألفَّ ؿ كغيرىما أقكػ منو في دُ دا ػ كلا كا : الرفع في سِ أيةا  كقاؿ ال راء 
، ف  كْ دُ  ، فيقكلكف: ىذا رجل  كفا ردكف دُ  ْ ، كقد يُ ما سكاء  كف، فقد قالكا: ىُ الحركؼ أكثر مف ان راد دُ 

ذا ق دكا ىذا أعرلكا دُ يريدكف خسيسا    بكجكه اإلعراب. كنا  ، كاا

ف قيل: ل  ثا ألنيا ما  ع أبدا  رفؾ فبل تُ نا كْ كقاؿ س: "أما دُ  ؛ (بسا كالنَّ  فِّ ؾ في السِّ كنا ىك دُ )، كاا
ثال  ىذا  ألفَّ   ".مثبل   را كِ في البدؿ ذُ  (ىذا ىذا مكافا )قكليـ:  ، كما أفَّ ما

لـ ينقمو عف مذىب الظرؼ الذؼ يجب  قاؿ ابف األنبارؼ: يذىب س إل  أف ككنو ك  ا  
كنؾ مف كجب عميو أف يمـز دُ  (ؾخم ُ  زيد  )ا جكز لو فيو الن ب، فعارةو أحمد بف يحيي بأنو لم

 ."ؾجكاز الرفع ما ألزمو خم ا 
 التوضيح والتحميل:       

 .في قكليـ )زيد  ُدكُنؾ( النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 

 ( عمرو مثلَ  ز دٌ الخالؼ في قوليـ   -249
د مف الب رييف، حعمرك، بالن ب عند أ مثلا  مسألة: ال يجكز: زيد  : " (2)فقاؿ أبك حيا

عندىـ مف القسـ الثاني مف القسمة التي قسمكىا المحاؿ، ( ؾما ثْ مِ ) كأجازه الككفيكف، كذلؾ أفَّ 
ذا كقع  عرب في مكاةع النعكت كاألخباركىك الذؼ يُ  بتعريب األسماء، كين ب في كل حاؿ، كاا

 ن ب.فع، كلـ يُ اس رُ نيف مف المكقع أسماء ال اعم

ؾ، قالكا: يقاؿ: مُ ثْ ؾ كمِ دتُ ؾ كلِ بيُ ؾ كشِ نُّ ؾ كسِ رنُ كىذا القسـ ىك عندىـ ىذه األسماء: قِ 
ؾ، فإذا ؾ كمثما مثمِ  لؾ، كمررت برجؾ كشبيا ، كىذا رجل شبيُ ِمْثماؾك  كِمْثُمؾؾ، نَّ كسِ  ِسنُّؾهللا  عبدُ 

 يككف محبل  ِمْثماؾ  ؾ، رفعكا كلـ ين بكا. كلتجكيزىـ أفَّ تُ دؾ كلِ ؾ كشبيُ نُّ ؾ، كجاءني سِ قالكا قاـ مثمُ 
 أجازكا أف يقع  مة لمك كؿ.

بالن ب،  (ؾما ثْ مِ  زيد  )قل عف العرب ، فإف نُ محبل  ِمْثماؾ كال يجيز الب ريكف أف يككف 
 ."تأكلو الب ريكف  قدككثر، كجب قبكلو، كأما ما استدلكا بو في  مة المك كؿ ف

                                                 

 (،2/1025ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.81-4/80التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
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      التوضيح والتحميل:  

 .في قكليـ )زيد  مثلا عمرك( النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 

 (َبْعدُ  و (َقْبلُ  الظرؼ المقتطع الخالؼ في  -250
ك ف بو، كال خبر بو، كال يُ ال يُ  دُ عْ كبا  لُ بْ مسألة: الظرؼ المقتطع قا : " (2)قاؿ أبك حياف

، كشبييا سيبكيو كال ارسي بُ سْ ، كلـ يعتمكا لذلؾ إال بةع يا حا ، كال يككف حاال  ك ل بويُ 
 باأل كات.

قاؿ ابف الدىاف: كال حيح عندؼ أنيـ لـ يجمعكا عمييا حذؼ العامل فييا كمعمكليا 
 ل اسدة، فأما قكلو: كجعميا معتمدا  

 ْت ماػػػػالتػػػػي خا  فا يْ نِ ي الِسػػػػر  ِفػػػػْيػػػػىا فأةػػػػحت زُ 
 

ػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػ فا كْ عا دْ ال ُيػػػػػػػػػػ دُ ْعػػػػػػػػػػا با ما اما اسِ إال األشا
(3) 

 .عم  مكةع الجار كالمجركر : زاسدة، كبعد من كب المكةع عط ا  (ما)فػ 
ـْ ِفي ُيكُسفا   كقكلو تعال   ْطُت ِمْف قاْبُل ماا فارَّ كا

ِمْف   لة ك مك   ماا  فميست (4  كا
نما  قاْبلُ   زاسدة. ماا   الخبر، كاا

ِمْف  فإف قيل: ما العامل في  بالعامل ىك ال عل ىنا،  يالمعن ؟ فالجكاب أفَّ  قاْبلُ كا
نما حرؼ جر مك ل لو، فمكةعيا ن ب. انتي .  كاا

لممبتدأ، كقد ىـ  الظرؼ المتقطع عف اإلةافة ال يقع خبرا   كقد نص س عم  أفَّ 
ـْ  مخشرؼ كغيره في تجكيزه ذلؾ في قكلو ز ال ْطُت ِمْف قاْبُل ماا فارَّ رية م د  ماا  ، إذ جعلكا

ِمْف قاْبلُ  في مكةع المبتدأ، ك خبر، أؼ: كمف قبل ت ريطكـ في يكسف، كقد رددناه عميو   كا
 ."في الت سير مف تألي نا (ر المحيطالبح)في 

                                                 

 (.2/1025تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.82-4/81لتذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، ا (2)
( 279( كبػبل نسػبة فػي البػاقكلي، إعػراب القػػرآف )ص329البيػت ليػبلؽ بػف مػركاف فػي المرزكقػي، شػرح الحماسػة )ص (3) 

 (.2/1026( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج4/81كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
 .]80: يكسف[ (4)
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 التوضيح والتحميل:       

 .في الظرؼ المقتطع )قاْبُل( ك)باْعُد( النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 حياف في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (2)السميف الحمبي ككافق 
 

 في اسـ حخر از دخوؿ الفاةو ج -251
 ". أك مك كؼ بالمك كؿ المذككر" : (3)قاؿ ابف مالؾ

 مسألة: إف أعممت ىذه العكامل في اسـ آخر جاز دخكؿ ال اء،: " (4)كقاؿ أبك حياف
فَّ تيني فمو درىـ  و الذؼ يأنحك: إنَّ   ."يأتيو فمو درىـ   رجلٍ  لُّ كُ  زيدا   ، كاا

 التوضيح والتحميل:       

 .دخكؿ ال اء في اسـ آخرالنحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ جكاز 

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (5)ناظر الجيشاتبع ك 

 المسألة. في ىذه ناظر الجيشحياف كتمميذه  إل  ما قالو أبك (6)السيكطي كذىب 
 

 معنى الجزاة بالفاة التي تحملخبر ال الخالؼ في العطف عمى -252
مسألة: إذا جست بال اء في خبر ما فيو معن  الجزاء لـ يجز العطف : " (7)قاؿ أبك حياف  

 ."عميو قبميا عند الككفييف، كأجازه ابف السراج

 

                                                 

 (.2/1026د )جتمييد القكاعناظر الجيش،  (1)
 (.541-6/539الدر الم كف )جالسميف الحمبي،  (2)
 (.1/328شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.114-4/113أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.2/1059تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.1/407السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.4/114التكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل ك  (7)
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 التوضيح والتحميل:       

في العطف عم  الخبر بال اء التي  حكييفالن خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 . تحمل معن  الجزاء

 .شيخو أبي حياف فيما ذكره (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 في ىذه المسألة. ناظر الجيشحياف كتمميذه  ا قالو أبكم (2)السيكطي ككافق 

 

 األفعاؿ الرافعة االسـ الناصبة الخبر الباب الثالث عشر :
 

 ( وأخواتياالخالؼ في رافع االسـ في  كاف -253
 ".الرافعة االسـ" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ىذه المسألة فييا خبلؼ: ذىب الب ريكف إل  ( الرافعة االسـ)قكلو : " (4)كقاؿ أبك حياف
أنيا ترفع االسـ، كتن ب الخبر. كذىب الككفيكف إل  أنيا ن بت الخبر، كبقي المبتدأ عم  

بيا، فمك كاف غير معمكؿ ليا لـ  رفعو. كال حيح األكؿ، كيدؿ عم  ذلؾ ات اؿ الةماسر
فيمـز في قكؿ الككفييف أف ي  ل بيف  يت ل بيا ألف الةمير ال يت ل إال بعاممو. كأيةا  

 ."لمعامل، كىك أجنبي العامل كالمعمكؿ بما ليس معمكال  

 التوضيح والتحميل:       

 .أخكاتيافي رافع االسـ في )كاف( ك  النحكييف خبلؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ، ما ذكره أبك حياف.(7)ناظر الجيشك ، (6)كابف عقيل ،(5)كقد اتبع المرادؼ

 
                                                 

 (.2/1059تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1/407السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/333ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  4/115أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.284)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/248المساعد )جابف عقيل،  (6)
 (.3/1069تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (7)
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 ما ذىب إليو أبك حياف كتبلميذه في ىذه المسألة. (1)كأيد السيكطي 
 

 عمل األفعاؿ الرافعة االسـ الناصبة الخبر -254
ؿ ككاف القياس في ىذه األفعاؿ أف ال تعمل ألنيا ليست بأفعا: " (2)قاؿ أبك حياف

 (قاسما   كاف زيد  )نيت لو، فقكلؾ:  حيحة؛ إذ دخمت لمداللة عم  تقييد الخبر بالزماف الذؼ بُ 
نما عممت، فرفعت االسـ، (قاسـ   زيد   غدا  )بمنزلة  (قاسما   يككف زيد  )، ك(قاسـ   زيد   أمسِ )بمنزلة  . كاا

حيث إنيا  ، مفبا را بما يطمب مف األفعاؿ ال حيحة اسميف، نحك ةا  كن بت الخبر، تشبييا  
  ".كما ىك في تقديره اسميف أك اسما   تطمب

إف شأف العكامل أف تحدث  كلؤلسمة سؤاؿ ىاىنا كىك أف يقاؿ:: " (3)ناظر الجيشقاؿ ك 
العمل في الم ردات السالـ أكاخرىا مف الحركات نحك زيد كعمرك كما أشبييما كليس لمعكامل 

داء أك المبتدأ فأزالت عمميما كالجممة بتتأثير في الجمل فكيف نسخت ىذه األفعاؿ حكـ اال
 لتأثير العكامل؟ ليست محبل  

كيجيبكف عف ذلؾ: بأف كاف كأخكاتيا ليا شبو بال عل المتعدؼ لكاحد كةرب ككجو 
األفعاؿ المذككرة في ىذا الباب المق كد مف  الشبو الذؼ ذكركه يحتاج إل  تقدير كىك أفَّ 
ندت ىي إليو ب  ة كتمؾ ال  ة مقيدة بمعن  ال عل كةعيا الداللة عم  تمبس ال اعل الذؼ أس

 المسند مف إثبات أك ن ي أك  يركرة أك تقييد بزماف مخ كص كنحك ذلؾ.

َـّ  زيدا   أفَّ  افرا  سا مُ    زيد  سا فمعن  قكلنا: أمْ  كاف  متمبس بالس ر في كقت المساء كمف ث
 ."؛ ألنو ىك المق كدذكر الخبر الزما  

  التوضيح والتحميل:       

. عمل األفعاؿ الرافعة االسـ النا بة الخبرماىية استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 بينما أةاؼ ناظر الجيش سببا  آخر لعمل ىذه األفعاؿ.

                                                 

 (.409-1/408السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  116-4/115أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1068-3/1067تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
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في  (2)السيكطيفي ىذه المسألة، كتابعيـ  (1)ككافق أبك حياف ما ذكره ابف أبي الرليع 
 ذلؾ أيةا .

 

 ياالخالؼ في منصوب الخبر لػ كاف( وأخوات -255
بال اعل مف حيث ىك محدث عنو، كن ب  فرفع اسميا تشبييا  ":  (3)قاؿ أبك حياف

 الخبر تشبييا بالم عكؿ، ىذا مذىب س كأ حابو.

 كاف زيد  )الخبر انت ب لشبيو بالحاؿ، فػ زعـ ال راء أف االسـ ارت ع لشبيو بال اعل، كأفَّ 
يء الجمل االسمية كال عمية كالظرؼ . كاستدؿ بمج(ةاحكا   جاء زيد  )عنده بػ و  بَّ شا مُ  (ةاحكا  

كالمجركر في مكةع الخبر كما تجيء في الحاؿ، كال يجكز شيء مف ذلؾ في مكةع الم عكؿ 
إال  كما ال يحسف كقكعو حاال   (قد)إال مع  (كاف)لػ الماةي ال يحسف كقكعو خبرا   بو. كلدليل أفَّ 

بو؛ أال ترػ أنؾ تكني عف قكلؾ  . كلدليل أنؾ ال تكني عنو كما ال تكني عف الم عكؿ(قد)مع 
 (كاف)كأخكاتيا، بل إف كنيت في باب  (كاف)بو، كال يسكغ ذلؾ في  ، فتقكؿ: فعمتُ ةرلت زيدا  
 كذا، كما تكني عف الحاؿ: جاء زيد كذا. قمت: كاف زيد  

 عم  ال راء بأف الجمل تقع في مكةع الم عكؿ كفي مكةع الحاؿ، نحك: قاؿ زيد   دَّ كرُ 
، كالظرؼ بزيدٍ  ، كالمجركر في مكةع الم عكؿ نحك: مررتُ عمرك   ، كقاؿ زيد يقكـُ منطمق   عمرك  

لشبيو  (قد) بيير (كاف)لػ في مكةع الم عكؿ إذا اتسعت فيو. كأما قبح كقكع الماةي خبرا  
في القرآف كفي كبلـ العرب ما ال  (كاف)لػ بالحاؿ فميس كما زعـ، بل جاء كقكع الماةي خبرا  

يدؿ عم   (كاف)سببو شبيو بالحاؿ، بل مف حيث إف منا ما قاؿ فميس مَّ سف سا . كلح   كثرة  يُ 
قد فيـ مف ةي المُ  كبير فاسدة؛ ألفَّ  (كاف)لـ يكف لئلتياف بػ المةي، فإذا كاف الخبر ماةيا  

الم عكؿ في  كن  عفحسف ذلؾ لتقريبيا لو مف الحاؿ. كأما الكناية فإنو يُ  (قد)الخبر، فإف أتيت بػ
، فتسأؿ عف قكؿ زيد: كيف كاف؟ منطمق   عمرك   بقكلؾ كذاؾ، يقكؿ القاسل: قاؿ زيد   باب القكؿ

 كذا. فتقكؿ: قاؿ زيد  

                                                 

 (.2/662ابف أبي الرليع، البسيط )ج (1)
 .(1/409السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.  117-4/116التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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كما يجيء  كمما يدؿ عم   حة مذىب س أنو مشبو بالم عكؿ مجيء الخبر مةمرا  
الم عكؿ، كالحاؿ ال تةمر، كمجيسو معرفة كالم عكؿ، كالحاؿ بابيا أف ال تككف إال نكرة، كمجيسو 

 ."، كالحاؿ بابيا االشتقاؽ، كككنو ال يستين  عنو، كالحاؿ بابيا أف يستين  عنياامدا  ج

ـٍ آخر  (1)كقاؿ أبك حياف كأما الككفيكف فزعمكا أنو من كب عم  الحاؿ. ": في مقا
نما لـ يكف متعديا   (ظننت)ككذلؾ ثاني  ألنو ال يقع عم   ألنو فعل ال يتعدػ، فبل ين ب كاا

، ، كما تقكؿ: ةرلا رجبل  ، كال: كانكا قاسما  الكاحد كالجمع، ال تقكؿ: كانا قاسما   الجمع مفك   الكاحد
يعمل في م عكليف أحدىما ىك ال اعل إال الحاؿ، فميحمل عم  النظاسر  كألنا لـ نجد فعبل  

 بقاسـ.  بو، كال تقكؿ: كنت األكثرية، كألنؾ تقكؿ: ةرلت بزيد، أؼ: فعمتُ 

ةماره كعدـ انتقالو،  س حاال  لي كاستدؿ الب ريكف عم  أنو بجكاز جمكده كتعري و كاا
مل عم  التشبيو بالم عكؿ بو، حُ ستين  عنو، فركعي الخكاص األكثرية، فا كلكجكب ككنو ال يُ 

 ."لييت قمة خكاص الحاؿكأُ 
 التوضيح والتحميل:       

 .اخبلؼ النحكييف في من كب الخبر لػ)كاف( كأخكاتي استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيشك ، (2)كقد اتبع المرادؼ

  و في ىذه المسألة.يميذإل  ما قالو أبي حياف كتم (4)كذىب السيكطي  
 

 تسمية  كاف( وأخواتيا بلنيا أفعاؿ ناقصة -256
ككجب رسـ األفعاؿ المذككرة بالنقص فسميت ناق ة مف حيث : " (5)ناظر الجيشقاؿ 

نسبة ال عل  ، كأمس  زيد مسافرا  إذ ليس المق كد مف قكلنا كاف زيد ذاىبا   أنيا لـ تكتف بمرفكعيا
إل  ال اعل ال باعتبار شيء آخر كما ىك المق كد مف األفعاؿ التامة إذا أسندت إل  فاعمييا 

كثبتت لو مقيدة بمعن   نحك: ةرب، بل المق كد نسبتيا إل  ال اعل باعتبار   ة ات ف بيا
ا التقرير  ار كل مف ىذه األفعاؿ مف حيث إنو يستدعي   ة فبمقتة  ىذ ذلؾ ال عل

                                                 

 (.  4/131التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.284)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.3/1069تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.1/409السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/1068قكاعد )جناظر الجيش، تمييد ال (5)
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ك احبيا يشبو ال عل التاـ المتعدؼ إل  كاحد الستدعاسو شيسيف كةرب، كال عل المتعدؼ إل  
 كاحد يرفع ال اعل كين ب الم عكؿ فكانت ىذه األفعاؿ الناق ة كذلؾ ترفع المبتدأ تشبييا  

 ."بالم عكؿ بال اعل كتن ب الخبر تشبييا  
 التوضيح والتحميل:       

 . تسمية )كاف( كأخكاتيا بأنيا أفعاؿ ناق ةسبب  عم  ابف مالؾ ناظر الجيشاستدرؾ         

كلكنو زاد سببا  آخر  في ىذه المسألة. ناظر الجيشإليو ذىب ا م (1)السيكطي كأيد        
 و".  خص ىذه التسمية، كىك أنيا "ال تدؿ عم  الحدث بناء  عم  القكؿ بي

 

 الخالؼ في  كاف( وأخواتيا أىي حرؼ أـ فعل؟  -257
 ".فببل شرط" : (2)قاؿ ابف مالؾ

ككميا أفعاؿ ببل خبلؼ إال ليس، فمذىب أبي بكر بف شقير كأبي ":  (3)كقاؿ أبك حياف
عمي ال ارسي في أحد قكليو، كجماعة مف أ حابو، أنيا حرؼ، كلـ يجعبل ات اؿ الةماسر 

 كمذىب الجميكر تيا ألف حد ال عل ال ينطبق عميياعم  فعمي نيث دليبل  المرفكعة بيا كتاء التأ
 ".أنيا فعل

 التوضيح والتحميل:       

في )كاف( كأخكاتيا أىي حرؼ أـ خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
   .فعل؟

 ما ذكره شيخيما أبك حياف. (5)ناظر الجيش، ك (4)كاتبع المرادؼ

 

 

                                                 

 (.1/424( كانظر: السيكطي، ىمع اليكامع )ج3/339السيكطي، األشباه كالنظاسر في النحك )ج (1)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.  4/117أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.284)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.3/1078ييد القكاعد )جتمناظر الجيش،  (5)
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اف كتمميذيو في ىذه المسألة ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ ابف برىاف كما ذكره أبك حي
 .(5)، كابف ال خار(4)، كابف أبي الرليع(3)، كابف ع  كر(2)، كابف بابشاذ(1)العكبرؼ 

 

 أييما أولى بالدخوؿ عمى  كاف( وأخواتيا أىمزة التقر ر أـ االستفياـ؟ -258
 ".كمن ية بثابت" : (6)قاؿ ابف مالؾ

احتراز مف أف تدخل عميو ىمزة التقرير، نحك: ألست تزاؿ ت عل، ":  (7)يافكقاؿ أبك ح
 ."التقرير إثبات، فإف أريد مجرد االست ياـ عف الن ي جاز كألـ تزؿ ت عل، فإنو ال يجكز ألفَّ 

 التوضيح والتحميل:       

ة أييما أكل  بالدخكؿ عم  )كاف( كأخكاتيا أىمز حكؿ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .التقرير أـ االست ياـ؟

 ما ذكره.فحياف  شيخيما أبي (9)ناظر الجيش، ك (8)كقد اتبع المرادؼ

 

 شروط حذؼ أداة النفي مف  كاف( وأخواتيا  -259
 ".مذككر غالبا  " : (10)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.54-53الممع )صشرح  ابف برىاف العكبرؼ، (1)
 (.121كتاب الجمل )صشرح  ابف بابشاذ، (2)
 (.1/373الجمل )جشرح ابف ع  كر،  (3)
 (.662-2/661ابف أبي الرليع، البسيط )ج (4)
 (.1/311الجمل )جشرح ابف ال خار،  (5)
 (.1/333ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.  4/119التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
 (.285)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)
 (.3/1073تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (9)
 (.1/333)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (10)
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قاؿ بعض أ حابنا: ال تحذؼ منيا أداة الن ي كتراد إال بشرطيف: ":  (1)كقاؿ أبك حياف
. كاآلخر أف يككف جكاب قسـ، كقد حذفت منيا أداة الن ي في ال عل مةارعا  أحدىما أف يككف 

 ، قاؿ:ةي في جكاب القسـ شاذا  حاؿ المُ 

ِزيػػػػػػػػػػزاة   ػػػػػػػػػػاءا زاالاػػػػػػػػػػْت عا ْىما ْمػػػػػػػػػػُر أابػػػػػػػػػػي دا لاعا
(2) 

 
 ... ... ... ...  

 أؼ: ال زالت عزيزة. 

 ؿ:بيير أداة ن ي في غير جكاب القسـ، كذلؾ ةركرة، قا (أبرح)كقد استعممت 

ـا  َُّ قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكِمي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أادا  كاأاْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُح ما
 

ِ ُمْنتاِطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبحا    (3)دا  ُمِجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد  َّ
كال  أنو غير من ي ال ل ظا   محذكفة، أؼ: ال أبرح. كالثاني (ال) كفيو قكالف: أحدىما أفَّ  

كمي، ، أؼ:  احب نطاؽ كجكاد ما أداـ هللا قمجيدا   ، كالمعن : أزكؿ عف أف أككف منتطقا  تقديرا  
 ."فإنيـ يك كنني ذلؾ

 التوضيح والتحميل:       

 .شركط حذؼ أداة الن ي مف )كاف( كأخكاتيا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)كاتبع المرادؼ

 

 

                                                 

 (.  121-4/120التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل 3/1160أبػػي حيػػاف األندلسػػي، ارتشػػاؼ الةػػرب )ج ىػػذا  ػػدر بيػػت بػػبل نسػػبة فػػي (2) 

 ( كعجزه:9/239( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج3/277( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج4/120كالتكميل )ج
  ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػمِ كْ   قا ماػػػػػػػػػػػػػػعا   ػػػػػػػػػػػػػػ دا ْنػػػػػػػػػػػػػػالزَّ  لا تَّػػػػػػػػػػػػػػا فا يػػػػػػػػػػػػػػا ما  حُ ادِ قا
  

( كابف قتيبة، المعػاني الكبيػر 316( كابف المثن ، مجاز القرآف )ص42ص 1/18ف زىير في شعره )ؽالبيت لخداش ب (3) 
( كالعينػػػػػػػي، المقا ػػػػػػػد النحكيػػػػػػػة 2/347( كالزمخشػػػػػػػرؼ، ال ػػػػػػػاسق )ج9/25( كاألزىػػػػػػػرؼ، تيػػػػػػػذيب الميػػػػػػػة )ج1/82)ج
( كالزمخشػرؼ، 1/238( كابػف فػارس، مقػاييس الميػة )ج1/275ببل نسبة في ابف دريػد، جميػرة الميػة )ج( ك 2/618)ج

 (.  4/120( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج1/155أساس الببلغة )ج
 (. 285)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
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حياف كتمميذه  إل  ما قالو أبك (2)، كعبد القادر البيدادؼ(1)السيكطيكل مف كذىب 
 سألة.في ىذه الم المرادؼ

 

 جواز تقديـ نفي  زاؿ( عمى  ظف( وأخواتيا  -260
 ".أك تقديرا  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 (ظف)عم   (زاؿ): يجكز أف يقدـ ن ي (كتاب الحد)كقاؿ ال راء في ":  (4)كقاؿ أبك حياف
بالي بشدة، معناه أظنؾ ال كأخكاتيا، فيقاؿ: ال أظنؾ تزاؿ تقكؿ ذلؾ. قاؿ: ككذلؾ: ما أظنؾ تُ 

 ."باليتُ 
 لتوضيح والتحميل:       ا

 .جكاز تقديـ ن ي )زاؿ( عم  )ظف( كأخكاتيا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره.في حياف شيخو أبي (5)ناظر الجيشاتبع ك 

 

 أصل  زاؿ( -261
 ".زاؿ ماةي يزاؿ" : (6)قاؿ ابف مالؾ

عم   زيلُ في مةارع زاؿ الناق ة يا  الكساسي أيةا    قمت: كحك":  (7)كقاؿ أبك حياف
، فتككف زاؿ الناق ة مما جاءت (ال أزيل أقكؿ ذلؾ)أحمد بف يحيي عف ال راء   كزف يبيع. كحك

 .ـُ قِ نْ يا  ـا قا كنا  ـُ قا نْ يا  ـا قِ ل كنا  عِ يا  لا عا كفا  لُ عا  ْ يا  لا عِ عم  فا 

 

                                                 

 (.1/411السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.9/243عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (2)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.  4/121أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.3/1075ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.  123-4/122أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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بكسر  لا عِ نكىا عم  فا التامة، با  (زاؿ)رة مف يَّ يا التي ىي ناق ة مُ  (زاؿ) كزعـ ال راء أفَّ 
 يا كاك.بيف التماـ كالنق اف، فعينُ  أف كانت م تكحة فرقا   العيف بعد

 يا ياء.و إذا مازه منو، فعينُ زيمُ و يا الناق ة مف زالا  (زاؿ)كأجاز ابف خركؼ أف تككف 

كأخكاتيا إال ككزنو في حاؿ  (كاف)كما ذىبا إليو باطل ألنو لـ يكجد فعل مف باب 
الناق ة ليست مف زاؿ يزكؿ، كال مف زاؿ يزيل؛  (زاؿ) نق انو ككزنو في حاؿ تمامو، فتبيف أفَّ 

ألف مةارعيا ليس كمةارع أحد منيما. كال حيح أنيا قسـ ثالث، كأف معناىا معن  برح، 
 : زيمتو، قاؿ:يا ياء لقكليـ: زايمتو، أؼ باينتو، كقالكا أيةا  كعينُ 

ناْيػػػػػػػتا لاُيػػػػػػػـ ػػػػػػػْرـٍ ىاػػػػػػػل جا ػػػػػػػاِكرا جا  سػػػػػػػاِسْل ُمجا
 

ػػػػػػػػػػرُِّؽ باػػػػػػػػػػْيفا   ْرلػػػػػػػػػػا  ُت ا الِجيػػػػػػػػػػراِة الُخُمػػػػػػػػػػطِ حا
(1) 

، كزايل كزيل مف زاؿ الناق ة كجالسو مف جمس، بدليل م دره، قالكا: تزييبل   لا عَّ فا  لا يَّ كزا  
ل  ىذا ذىب س  ."كاا

 التوضيح والتحميل:       

 عند النحكييف. أ ل )زاؿ( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)اتبع المرادؼك 

 أيةا . (4)، كتابعيـ السيكطي(3)بك حياف ما ذكره أبك عمي ال ارسيككافق أ 

 

  حاؿ استعماليا ناقصة معاني  كاف( وأخواتيا -262
 ".ح، كأمس ، كظل، كبات، كليس، ك اركاف، كأةح ، كأ ب" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

( كأبػػي البقػػاء 1/660رليػػة )ج( كالجػػراكؼ، الحماسػػة المي3/1124البيػػت لكعمػػة الجرمػػي فػػي الجػػكىرؼ، ال ػػحاح )ج (1) 
( كالزليػػػػػدؼ، تػػػػػاج العػػػػػركس 7/294( كابػػػػػف منظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ج3/232العكبػػػػػرؼ، شػػػػػرح ديػػػػػكاف المتنبػػػػػي )ج

 (.  19/260)ج
 (.286)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.277أبك عمي ال ارسي، المساسل الحمبيات )ص (3)
 (.1/422السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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أما معانييا حاؿ استعماليا ناق ة: فمـ يتعرض إل  ذكره : " (1)ناظر الجيشقاؿ ك 
 -كلكف النحاة تعرةكا لذلؾ كىا أنا أذكر ما ذكركه لتتبيف داللة كل منيا: الم نف 

أما كاف: فتيير الداللة عم  اقتراف مةمكف الجممة بالزماف )الماةي( ىذا إف لـ تكف 
ف كانت بمعن   ار فت يد ما ت يده  ار كسيأتي.  بمعن   ار كاا

الجممة بالزماف الذؼ كأما أ بح كأمس  كأةح : فيي لمداللة عم  اقتراف مةمكف 
ف كانت بمعن   ار فمعناىا معناىا.  يشاركيا في الحركؼ كاا

كأما ظل: فممداللة عم  م احبة ال  ة لممك كؼ نياره كما أف بات لم احبتو إياه 
ف كانت بمعن   ار فمعناىما معناىا.  ليمو كاا

 خرػ.كأما  ار: فممداللة عم  تحكؿ المك كؼ عف   تو التي كاف عمييا إل    ة أ

 كأما ليس: فبلنت اء ال  ة عف المك كؼ.

 ."كأما ما داـ: فممداللة عم  مقارنة ال  ة لممك كؼ في الحاؿ
 التوضيح والتحميل:        

 .معاني )كاف( كأخكاتيا حاؿ استعماليا ناق ة ابف مالؾ عم ناظر الجيش استدرؾ 

 في ىذه المسألة. (2)ما ذىب إليو الجزكلي ناظر الجيش كيؤكد
 

 دالالت  ما زاؿ( وأخواتيا -263
 ".ما زاؿ" : (3)قاؿ ابف مالؾ

كاف  ذْ كأخكاتيا تدؿ عم  مبلزمة ال  ة لممك كؼ مُ  (ما زاؿ)ك":  (4)كقاؿ أبك حياف
ليا عم  حسب ما قبميا، فإف كاف المك كؼ قبميا مت مة الزماف دامت لو كذلؾ، نحك:  قاببل  

ف كاف قبميا في أكقات عالما   ما زاؿ زيد   عطي مت رقة دامت لو كذلؾ، نحك: ما زاؿ زيد يُ ، كاا

                                                 

 (.1079-3/1078تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.105-102الجزكلي، المقدمة الجزكلية في النحك )ص (2)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.  4/123التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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لمدنانير كاف في أكقات مت رقة، كأف ذلؾ داـ لو، ككذلؾ ات افو  ه، أال ترػ أف إعطاءالدنانيرا 
  ".كذلؾ مت ل الزماف، كداـ لو أيةا   بالعمـ كاف

 التوضيح والتحميل:       

 .دالالت )ما زاؿ( كأخكاتيا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره.  (2)ناظر الجيشك  ،(1)كقد اتبع المرادؼ

 و في ىذه المسألة.يحياف كتمميذ إليو أبك ذىبا م (3)السيكطي ككافق 

 

 مجية  ما برح( بمعنى  ما زاؿ(  -264
 ".زاؿ ماةي يزاؿ، كان ؾ، كلرح، كفتئ" : (4)قاؿ ابف مالؾ

معاني ىذه األفعاؿ األرلعة مت قة  في أفَّ كال خبلؼ بيف النحكييف ":  (5)كقاؿ أبك حياف
إال شيء ذكره أبك عمي عف بعض أىل النظر أنو ف ل بيف ما زاؿ كما برح بأف قاؿ: "إف برح 
ال تستعمل في الكبلـ إال أف يراد بيا البراح مف المكاف، فتذكر المكاف أك تحذفو لمداللة". قاؿ 

ْيِف الا أابْ   :أبك عمي: "كىذا ال ي ح، قاؿ تعال  تَّ  أاْبُمغا ماْجماعا اْلباْحرا راُح حا
، فبل يجكز أف (6 

ْيِف   البراح مف المكاف بداللة يراد بيا تَّ  أاْبُمغا ماْجماعا اْلباْحرا ، كمحاؿ أف يبمغ ىذا المكةع حا
 ما برح بمعن  ما زاؿ مف غير فرؽ". كىك لـ يبرح مف مكانو، فثبت أفَّ 

 التوضيح والتحميل:        

  عند النحكيف.مجيء )ما برح( بمعن  )ما زاؿ(  ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾا
 

                                                 

 (.  287)ص كؼ(شرح التسييل )القسـ النحالمرادؼ،  (1)
 (.3/1079تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/412السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/333ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.  125-4/124أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .]60: الكيف[ (6)
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، (2)، كأبي بكر بف األنبارؼ (1)النحكييف أمثاؿ األخ ش األكسط ككافق أبك حياف
 في ىذه المسألة. (5)، كابف يعيش(4)، كسممة العكتبي(3)كالزجاج

 

 الخالؼ في تمقي القسـ في نحو  ما زاؿ( وأخواتيا -265
كاختم كا في تمقي القسـ بيا، فمنعو بعةيـ، فبل يقكلكف: كهللا ما زاؿ ":  (6)بك حيافقاؿ أ

ِ تاْ تاُأ تاْذُكُر ُيكُسفا   . كال حيح جكازه، قاؿ تعال :قاسما   زيد    الشاعر: أؼ: ال ت تأ، كقاؿ ( 7 تاا َّ

ة   ػػػػػػػػػػػػػػؾُّ أاْحػػػػػػػػػػػػػػُدك قاِ ػػػػػػػػػػػػػػيدا  (8)فاآلاْيػػػػػػػػػػػػػػُت الا أاْن ا
 

 ... ... ... ...  
 اؿ:كق 

ِزيػػػػػػػػػػػػزاة   ػػػػػػػػػػػػاءا زاالاػػػػػػػػػػػػْت عا ْىما ْمػػػػػػػػػػػػُر أابػػػػػػػػػػػػي دا  لاعا
 

 ... ... ... ...  
أؼ: ما زالت عزيزة، ركعي ل ع الحرؼ النافي  كرة، فتمقي بو القسـ. كلككنيا مكجبة  

في خبرىا، كسيأتي ذكر ذلؾ. كمف منع أف يتمق  بيا القسـ جعل ال عل  (إال)المعن  ال تدخل 
 ."ؿ، كالمن كب حاال ناق ا   تاما  

 التوضيح والتحميل:     

    

                                                 

 (.  2/432األخ ش األكسط، معاني القرآف )ج (1)
 (.  141األةداد )صاألنبارؼ،  أبك بكر بف (2)
 (.  3/298معاني القرآف كااعرابو )جالزجاج،  (3)
 (.  2/278ابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج (4)
 (. 4/361ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (5)
 (.  4/127التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
 .]85: يكسف[ (7)
( كأبػػي عمػػي 394( كالبكػػرؼ، ف ػػل المقػػاؿ )ص118ص 30/5يكانػػو )ؽىػػذا  ػػدر بيػػت ألبػػي ذؤيػػب اليػػذلي فػػي د (8) 

 ( كعجزه :8/515( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/241القيسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج
    ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثابل  باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ما يَّاىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبيا  تاُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُف كااِا
( كنػػاظر 4/127ي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج( كأبػػ11/7320كبػػبل نسػػبة فػػي الحميػػرؼ، شػػمس العمػػـك )ج 

 (. 1/108( كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج1/516الجيش، تمييد القكاعد )ج
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في تمقي القسـ في نحك )ما زاؿ(  النحكييف خبلؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .كأخكاتيا

 أيةا . (2)في ىذه المسألة، ككافقيـ السيكطي (1)كأيد أبك حياف ما قالو أبك عمي ال ارسي
 

 الخالؼ في جواز جعل  كـ( الخبر ة اسماا لػ كاف(  -266
 ".كلـ يمـز الت دير" : (3)ؾقاؿ ابف مال

كأسماء الشرط كأسماء االست ياـ ككـ  (لـ يمـز الت دير)كقكلو ":  (4)كقاؿ أبك حياف
 (كاف)لػ اسما   الخبرية، فأجاز جعميا (كـ) الخبرية كالمقركف ببلـ االبتداء. كخالف األخ ش في

يا لممباىاة كاالفتخار، ، فبل تمـز ال در. كال حيح أف ذلؾ ال يجكز ألن(كثير)ألنيا بمنزلة 
السماع لـ يرد بما  ، مع أفَّ (كـ)، فكذلؾ (بَّ رُ )كالحرؼ المكةكع ليذا المعن  لو ال در، كىك 

 ."ذكر
 التوضيح والتحميل:       

خبلؼ النحكييف في جكاز جعل )كـ( الخبرية اسما   استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 لػ)كاف(.

 اف فيما ذكره.شيخو أبي حي (5)كقد اتبع المرادؼ
 

 معاني  صار(  -267
 ".كب ار رجع أك ةَـّ أك قطع" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 كقاؿ غيره: بمعن  انتقل، فتتعدػ بإل ، كمف ذلؾ قكلو:":  (7)كقاؿ أبك حياف

                                                 

 (. 267أبك عمي ال ارسي، المساسل الحمبيات )ص (1)
 (.  1/411السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/335ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  128-4/127التذييل كالتكميل )جي، أبك حياف األندلس (4)
 (. 286)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/341ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.142-4/141أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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بلُمناػػػػػػػػػا راّؽ كا ِ ػػػػػػػػْرنا إلػػػػػػػػ  الُحسػػػػػػػػن  كا كا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

: انتقاؿ بالذات كقكلؾ:  ار كقاؿ ابف ىشاـ: كمعن   ار االنتقاؿ، كذلؾ عم  كجييف 
 ، كالجكادُ فقيرا   بالعرض كقكلؾ:  ار الينيُ  . كانتقاؿعذرة   ، كالطعاـُ ترابا   ، كالميتُ بخارا   الماءُ 
 حي  اسر إل  الزكاؿ. ، كمنو:  ار ىذا ال رس إل  عمرك، ككلُّ شحيحا  

 الجر، كال كقاؿ ابف الدىاف في اليرة ما معناه:  ار تامة، فتتعدػ إل  الم عكؿ بحرؼ
، نحك:  رت إل  البمد ال بلني. كناق ة، كفييا اتساع مف كجييف: سمبيا الداللة عم  دَّ بُ 

لزاميا الخبر. كالثاني جعميا تدؿ عم  زمف الكجكد دكف الزمف الماةي، نحك: كاف  الم در كاا
 .ف ار نحكيا   فقييا  

 ."كلـ تستعمل زاسدة فيما عممت، كقد زعـ قـك أنو ال يمتنع
 ضيح والتحميل:      التو 

 .معاني ) ار(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكر. (2)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو األبذؼ 
 

  َفِتَئ( تامة بمعنى  نسي(  -268
 ".كتتـ فتئ إذا أراد بيا كسر كأط أ" : (4)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

كال ػكلي، أدب الكتػاب ( 1/136( كابػف قتيبػة، الشػعر كالشػعراء )ج137ىذا  در بيت المرغ القيس في ديكانػو )ص (1) 
( كنػػػاظر الجػػػيش، تمييػػػػد 1/199( كيحيػػػ  العمػػػكؼ، الطػػػراز )ج10/6472( كالحميػػػرؼ، شػػػمس العمػػػـك )ج169)ص

 ( كعجزه :6/2915القكاعد )ج
  ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعباة  أؼَّ إْذالؿِ   ُرْةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّلُت  ا  كا
  

 (.291)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.962-1/961الجزكلية )جح شر األبذؼ،  (3)
 (.1/343ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
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ذكر أنيا تككف تامة إال  بكسر التاء فبل أعمـ أحدا   (فتئ)كأما ":  (1)كقاؿ أبك حياف
، فتككف عم  ىذا (وإذا نسيتا  سا  تْ عف األمر فا  تُ سْ تِ فا )نكادر األعراب:  في ال اغاني، فإنو ذكر أفَّ 

 ."تامة بمعن  نسي (ئا تِ فا )
 التوضيح والتحميل:     

 .ة بمعن  )نسي()فاِتئا( تاممجيء  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكر. (2)كقد اتبع المرادؼ

 ىذه المسألة. كتمميذه المرادؼ في حياف ا قالو أبكم (3)السيكطي كأيد 
 

 الخالؼ في جعل أسماة الشارة نحو  ىذا( و ىذه( مف أخوات  كاف(  -269
 ".كال أسحر كأفجر كأظير" : (4)قاؿ ابف مالؾ

إذا أريد بيما التقريب كانا  (ىذه)ك (ىذا) ككفيكف إل  أفَّ كذىب ال":  (5)كقاؿ أبك حياف
في احتياجيما إل  اسـ مرفكع كخبر من كب، كذلؾ نحك: كيف أخاؼ الظمـ  (كاف)مف أخكات 

؟ ككيف أخاؼ البرد كىذه الشمس طالعة؟ ككذلؾ كل ما كاف فيو االسـ الكاقع كىذا الخمي ة قادما  
لكجكد؛ ألف المعن  إنما ىك عم  اإلخبار عف الخمي ة بعد أسماء اإلشارة ال ثاني لو في ا

لمقدكـ كالطمكع، أال ترػ أنؾ لـ تشر  بالقدكـ، كعف الشمس بالطمكع، كأتي باسـ اإلشارة تقريبا  
فالخمي ة كالشمس معمكماف، فبل يحتاج إل  تبيينيما باإلشارة  إلييما كىما حاةراف، كأيةا  

إلشارة مخبر عنو بالمن كب أنؾ لك أسقطت اسـ اإلشارة، إلييما، كيبيف أف المرفكع بعد اسـ ا
 ، لـ يختل المعن ، كما أنؾ إذا أسقطت كاف مف: كاف زيد  طالعة   ، كالشمُس قادـ   فقمت: الخمي ةُ 

، ككذلؾ كاف تقريبا   (ىذا ال ياد أشق  الناس)، لـ يختل المعن . كلك قمت قاسـ   ، فقمت: زيد  قاسما  
بو عف جنسو ال عف كاحد بعينو، نحك  قع فيو بعد اسـ اإلشارة معبرا  ما أشبيو مما االسـ الكا

؛ ألنؾ لـ تق د إل  شخص بعينو، كلك قكلؾ: ما كاف مف السباع غير مخكؼ فيذا األسد مخكفا  
 أسقطت اسـ اإلشارة  ح الكبلـ.
                                                 

 (.4/146أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.292)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/424السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/344ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.168-4/167ذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، الت (5)
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 كما ذىبكا إليو مف أف المعن  عم  اإلخبار عف المرفكع بالمن كب  حيح، إال أفَّ 
خبر، كالمن كب حاؿ، كالمعن  قد  ب عم  غير ما ذكركه، بل المرفكع بعد اسـ اإلشارةاإلعرا

يككف عم  خبلؼ الم ع، كمنع مف مطابقة الم ع لممعن  ىنا ككف اسـ اإلشارة ال يككف لو 
 مكةع مف اإلعراب، كال يكجد اسـ ال مكةع لو مف اإلعراب.

ال  ل اسـ، كال  ف يرػ أفَّ فإف قمت: يككف ال مكةع لو مف اإلعراب عم  مذىب م
 مكةع لو مف اإلعراب.

الكساسي عف العرب:   قمت: يدؿ عم  أنو يرت ع عم  االبتداء دخكؿ النكاسخ عميو، حك
اسـ اإلشارة  ىذاف الميل كالنيار يختم اف عمينا؟ بن ب الميل كالنيار، فدؿ ىذا عم  أفَّ  سا يْ لا كا أا 

ف كاف تقريبا   ر خبرا  كاف مبتدأ، كالميل كالنيا (ليس)قبل دخكؿ  الميل كالنيار  ؛ ألفَّ السـ اإلشارة كاا
جازتيـ  راد بيما الجنس. كيدؿ عم  أنو حاؿ التزاـ التنكير فيو، فمك كاف خبرا  يُ  لجاء معرفة، كاا

ف ح ع شيء منو دخمت عميو  في: الجماء  يا يِ جعمت زاسدة كا  (أؿ)التعريف فيو ىك بالقياس، كاا
 ."الي ير

 ل:     التوضيح والتحمي

في جعل أسماء اإلشارة نحك )ىذا(  النحكييف خبلؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ك)ىذه( مف أخكات )كاف(

 شيخو أبي حياف فيما ذكر. (1)كقد اتبع المرادؼ

 .في ىذه المسألة (2)األبذؼ أبك حياف إل  ما قالو كذىب 
 

 مواضع ز ادة  كاف(  -270
زيادتيا بم ع الماةي، متكسطة بيف مسند تختص كاف بجكاز " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".، أك: لـ ير كاف مثميـ. أك بيف   ة كمك كؼما كاف أحسف زيدا   كمسند إليو، نحك:

 كليف المتعاط يف قكؿ ال رزدؽ:":  (4)كقاؿ أبك حياف

                                                 

 (.297)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/949الجزكلية )جشرح األبذؼ،  (2)
 (.361-1/360شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.213-4/212أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ػػػػػػػػػػػػػراْت أاباػػػػػػػػػػػػاؾا ِبُحْكُرىاػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػٍة غاما  ِفػػػػػػػػػػػػي ُلجَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػافا كااإِلْسػػػػػػػػػػػػػػػبلاـِ   اِىِميَّػػػػػػػػػػػػػػػِة كا ِفػػػػػػػػػػػػػػػي اْلجا
(1) 

 كفاعميا، أنشد ال راء: (نعـ)كليف  

 كلاِبْسػػػػػػػػػػػػػػُت ِسػػػػػػػػػػػػػػْرلاؿا الشػػػػػػػػػػػػػػباِب أازكُرىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػبيباُة المُ   " شا ـا "كػػػػػػػػػػػػػػافا لاػػػػػػػػػػػػػػِنْع  (2)تػػػػػػػػػػػػػػاؿِ خكا
لـ يكجد كاف  مف بني عبسٍ  مةا ما الكا  بِّ شُ رْ ي مف كبلميـ: "كلدت فاطمة بنت الخُ كِ كحُ  

 منيـ". أفةلُ 

بعد ما ابف الخباز في كاف : "كزيادتيا بعد ما التعجبية مقيس. كنقل  (3)المرادؼ كقاؿ
ثبلثة أقكاؿ: قاؿ: أقبح األقكاؿ أنيا تامة، كأف أشد في مكةع ن ب عم  الحاؿ كقبحو  التعجبية

مف حيث إف أشد ال يبق  لو تعمق بما، كقيل: ىي ناق ة كأشد في مكةع خبرىا كقبحو أقل مف 
نحك: ما كاف أشد خالدا ،  األكؿ، كىك قبيح أيةا ؛ ألفَّ أشد خبرىا فبل تعمق لو بما يعني في

 كالقكؿ الثالث: أنيا زاسدة كىك ال حيح".  
 التوضيح والتحميل:        

 .مكاةع زيادة )كاف(  عم  ابف مالؾ كتمميذه ناظر الجيش استدرؾ أبك حياف

شيخو أبي حياف فيما ذكره، كلكنو أةاؼ مكةع آخر تزاد فييا  (4)ناظر الجيشاتبع ك 
 د ما التعجبية.)كاف(، كىك زيادتيا بع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق األشمكني 

 بينما ذىب ابف يعيش مذىب المرادؼ فيما ذىب إليو. 

 
  

                                                 

( كابػف ع ػ كر، ةػراسر 2/439)ج ح نقػاسض جريػر كال ػرزدؽشػر ( كابػف المثنػ ، 609البيت لم رزدؽ في ديكانػو )ص (1) 
( كعبػػػػػػد القػػػػػػادر البيػػػػػػدادؼ، خزانػػػػػػة األدب 4/212( كأبػػػػػػي حيػػػػػػاف األندلسػػػػػػي، التػػػػػػذييل كالتكميػػػػػػل )ج77الشػػػػػعر )ص

 (.5/436)ج
 ( كاألشػػمكني، شػػرح األشػػمكني عمػػ  أل يػػة ابػػف4/213التػػذييل كالتكميػػل )جالبيػػت بػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي،  (2) 

 (.1/243مالؾ )ج
 (.304)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.3/1156ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.244-1/242األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (5)
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 الخالؼ في تقديـ معموؿ الخبر في  كاف( وأخواتيا  -271
عمينا الكبلـ في معمكؿ الخبر بالنظر إل  جكاز تقديمو عم   يكبق":  (1)قاؿ أبك حياف

إف قدمتو مع الخبر جاز في كل مكةع يجكز فيو تقديـ الخبر،  عاؿ كمنعو، فنقكؿ:ىذه األف
ف قدمتو كحده لـ يجز كاف ظرفا  كاف زيد   كذلؾ نحك: في الدار قاسما   أك غير ذلؾ،  أك مجركرا   ، كاا

، آكبل   ؾ كاف زيد  ، كال: طعاما ذاىبا   ، كال: يكـ الجمعة كاف زيد  فبل تقكؿ: في الدار كاف زيد قاسما  
لكثرة ال  ل بيف المعمكؿ الذؼ ىك فةمة الخبر كالعامل الذؼ ىك الخبر. ىذه نقل بعض 

 أ حابنا.

جميع ما جاز في المبتدأ كالخبر مف التقديـ كالتأخير فيك جاسز في "كقاؿ ابف السراج: 
كأ حابنا يجيزكف: ". قاؿ: ")كاف( إال أف ي  ل بينيما كليف ما عممت فيو بما لـ تعمل فيو

كل ما جاز أف يتقدـ مف األخبار جاز  ، ين بكف اليبلـ بيةرب؛ ألفَّ يةربُ  و كاف زيد  بلما غُ 
 انتي . "تقديـ معمكلو

كفي البسيط: كأما تقديـ معمكؿ الخبر عم  ىذه األفعاؿ التي يتقدـ خبرىا عمييا إذا كاف 
يجكز ألنو قد حاؿ  ، فقيل: اليةربُ  و كاف زيد  بلما ، كغُ ةارلا   كاف عمرك   غير ظرؼ نحك: زيدا  

ف كانت محتاجة إل  خبر، لكنيا في  كرة التاـ كال عل  بيف المعمكؿ كعاممو بجممو أجنبية، كاا
اُنكا ياْعُبُدكفا   كال اعل. كفيو نظر، قاؿ تعال  ـْ كا ِء ِإيَّاُك   في الظرؼ كالمجركر: ، كقاؿ( 2 أاىاؤالا

  ْن ـْ لاْيسا ماْ ُركف ا عا ـْ تاْستاْيِزُسكفا   :، كقاؿ( 3 ُيـْ أاالا ياْكـا ياْأِتيِي ُسكِلِو ُكْنُت را ِ كاآيااِتِو كا  .( 4 أاِبا َّ

كاف أك غير ظرؼ، كنص النحكيكف عميو، كال  كال حيح عند النحكييف جكازه ظرفا  
تقديـ الخبر كتكسيطو إذا  كقد تقدـ مذىب الككفييف في منعيـبلحع المعن . تراع  ال كرة، بل يُ 

عم  مذىب الكساسي كمذىب  زيد   ، ككاف قاسما  كاف زيد   الةمير، كتخريج مثل: قاسما  كاف يتحمل 
 ال راء.

كأما الت ريع عم  مذىبيـ في تقديـ المعمكؿ عم  ال عل أك عم  االسـ فإما أف تقدمو 
في الدار  ، ككاف قاسما  في الدار كاف زيد   بعد الخبر أك قبمو، فإف قدمتو بعد الخبر، نحك: قاسما  

ف قدمتو قبل الخبر، نحك: في الدار ز  يد، فاألمر عم  ما كاف عميو لك لـ يكف لو معمكؿ. كاا

                                                 

 (.245-4/244أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]40سبأ: [ (2)
 .]8ىكد: [ (3)
 .]65: التكبة[ (4)
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، فاألمر عندىـ عم  ما كاف عميو إال أنو ال يجكز أف زيد   ، ككاف في الدار قاسما  كاف زيد   قاسما  
مف المك كؼ؛ ألف ال  ة إذا تقدميا معمكليا لـ يجز أف تخمف المك كؼ عند  يككف خم ا  

 أك غير ظرؼ. المعمكؿ ظرفا   ساسي كافالك

، جاز أف تككف ال  ة خم ا   أك مجركرا   كف ل ال راء، فقاؿ: إف كاف معمكؿ الخبر ظرفا  
ف كاف غيرىما لـ يجز أف تككف خم ا   . زيد   ، ككاف طعامؾ آكبل  كاف زيد   ، نحك: طعامؾ آكبل  كاا

 ."جمعثن  كيُ يُ  كال حيح عندنا في جميع ذلؾ أنو خبر مقدـ لـ يخمف مك كفا  
 التوضيح والتحميل:          

في تقديـ معمكؿ الخبر في )كاف(  النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .كأخكاتيا

 شيخو أبي حياف فيما ذكر. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

، كتابعيـ النحاة المتأخريف في ىذه المسألة (2)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف ع  كر 
 .(6)، كالسيكطي(5)، كخالد األزىرؼ (4)، كالشاطبي(3)اؿ السميف الحمبيأمث

 

 ر المعموؿيلختـ الخبر و يقدالخالؼ في ت -272
 كاف زيد   مسألة: إذا قدمت الخبر كأخرت المعمكؿ، نحك )آكبل  ":  (7)قاؿ أبك حياف

كل. ىذا ؾ(، فيذا ال يجكز لم  ل بيف العامل كالمعمكؿ بأجنبي، أعني ما ليس بمعمكؿ آلطعاما 
 ه سر ب عل مةمر يُ  مذىب الككفييف كمقتة  مذىب الب رييف، إال إف جعمت )طعامؾ( م عكال  

 ."ؾ، فإنو يجكز عم  كل مذىبطعاما  : يأكلُ كاف زيد   كأنؾ قمت بعد قكلؾ آكبل  الظاىر،  اىذ

 التوضيح والتحميل:     

 .ر المعمكؿيأختـ الخبر ك يقدفي تالنحكييف  خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
                                                 

 (.1186-3/1185ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.380-1/377ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (2)
 (.197-9/196السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (3)
 (.192-2/191المقا د الشافية )جالشاطبي،  (4)
 (.1/247شرح الت ريح )جخالد األزىرؼ،  (5)
 (.432-1/431السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.246-4/245أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشك   ،(1)كقد اتبع المرادؼ

، ككافقيـ كل مف خالد في ىذه المسألة (3)ابف ع  كر إل  ما قالو أبك حيافذىب ك 
 أيةا . (5)السيكطيك  ،(4)األزىرؼ 

 
  (قائماا  ز دٌ   كاف كائناا الخالؼ في قوليـ  -273
( فالكساسي يجعل في )كاف( قاسما   زيد   قمت: )كاف كاسنا  مسألة: إذا ":  (6)قاؿ أبك حياف
اسـ كاسف، كقاسما  خبر كاسف. كال راء يجعل كاسنا  خبر  خبر كاف، كزيد   ةمير الشأف، ككاسنا  

 -كىك قاسـ  -خبر كاسف كخبرىا  مرفكع بكاف ككاسف عم  أنو اسميما، كقاسما   كاف، كزيد  
ؾ؛ طعاما  كاف زيد   يدؿ عميو كاسف كما كاف في: آكبل  حممو عم  فعل مةمر  بأجنبي، كال يجكز

نما يت كر قطع االسـ عف العامل األكؿ إذا كاف مما يتـ  ألف كاسنا   ناقص ال يتـ إال بخبر، كاا
 دكنو.

؛ ألنو ال يت كر أف مقدما   ( عم  أف يككف خبرا  زيد   كال يجكز عند أىل الككفة )كاف يقكـُ 
أف يككف فيو ةمير يعكد عم   عل خبرا  المك كؼ، فيمـز إذا جُ ؛ ألف ال عل ال يخمف يككف خم ا  

االسـ، كالةمير المرفكع ال يتقدـ عندىـ عم  ما يعكد عميو، فبل يجكز عندىـ إال عم  أف يككف 
. كال قكـُ يا في )كاف( ةمير الشأف، كيقكـ في مكةع الخبر عم  مذىب ال راء، كزيد مرفكع بِ 

( عم  ال ( عم  كجو مف الكجكه؛ ألف ىذه زيد   كافا   عل، فتقكؿ: )يقكـُ يجكز عندىـ تقديـ )يقـك
األفعاؿ ال يدخل عمييا ال عل، كالظركؼ كالمجركر جارياف مجرػ ال عل لككنيما ال يخم اف 

ال يتحمل الةمير جاز تكسيطو كتقديمو عندىـ، نحك: كاف  المك كؼ. فإف كاف الخبر اسما  
 ."ال داقةة كَّ خُ أُ ة النسب ال كَّ خُ ، إذا أردت أُ ، كأخاؾ كاف زيد  أخاؾ زيد  

 التوضيح والتحميل:     

 .)كاف كاسنا  زيد  قاسما (في قكليـ  النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

                                                 

 (. 312)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1187-3/1186تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/380شرح الجمل )جابف ع  كر،  (3)
 (.1/247خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (4)
 (.1/432السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.4/246أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكر. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 في ىذه المسألة. (2)ابف ع  كر إليو ذىبا م حياف كأب كيؤكد 

 

 أو مجروراا  إذا كاف جممة أو ظرفاا  وأخواتيا كاف(  خبرالخالؼ في نصب  -274
 فيك في أك مجركرا   مسألة: خبر ىذه األفعاؿ إذا كاف جممة أك ظرفا  ":  (3)قاؿ أبك حياف

ذا كاف م ردا   انت ب، كال يجكز أف يرت ع  مكةع ن ب عم  ما تقرر في عمل ىذه األفعاؿ. كاا
؛ ألنو إةمار ال فاسدة في ، تريد: أنا قاسـ  قاسـ   عم  أف يككف خبر مبتدأ محذكؼ، ال تقكؿ: كنتُ 

 األعجـ في قكلو: كا زيادا  نُ حَّ تكم و، كقد نص الخميل عم  ذلؾ، كلا 

ػػػػػػػػػػػػػػػ يْ ِفػػػػػػػػػػػػػػػ ؾا لاػػػػػػػػػػػػػػػ لْ ىاػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػي حا تِ اجا حا  ة  اجا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ  ارِ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  تا ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ـا أا    حُ ارِ طا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيِ حْ أا  كْ ، أا رُ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػالخا  ؾا يػػػػػػػػػػػػػػػػػا، لاػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ مِ أا    ايا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ ا يا ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لُ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرا  لُ عا  حُ الِ ال ا

 ْت را باػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ ، أا ْت ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا قْ أا  دْ : قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قُ ذا إِ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سا يْ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فْ ما  (4)حُ اِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را الا كا  ادٍ غا
كال  ، فرفع عم  إةمار ىك، أؼ: كمف ليس ىك غادٍ كال راسحا   أراد: كمف ليس غاديا   

مف ببلد فارس، ف سد  را خْ طا . قالكا: )كال حجة في كبلمو عند أكثر العمماء ألنو نزؿ بإْ  راسح  
 ما يكجد المحف في شعره( انتي . ا، كلذلؾ لقب األعجـ، فكثيرا  لسانو بي

 س بجيد ألف إماـ ال نعة س قد استشيد في كتابو بشعره.يللكا اقكىذا الذؼ 

س عم  ما زعمكا، كلو كجو  حيح في العرلية، يما البيت الذيف زعمكا أنو لحف فمكأ
 عم  حد قكليـ: محذكفا  كراسح عم  أنو اسـ ليس، كيككف خبرىا  كىك أف يرت ع غادٍ 

 

 

 

                                                 

 (.3/1187تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.381-1/380ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (2)
 (.250-4/246أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (4/247بي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج( كأ1/423األبيات لزياد األعجـ في ابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج (4) 
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... ... ... ...  
 
 

ِحػػػػػػػػيفا لاػػػػػػػػْيسا ُمِجيػػػػػػػػرُ  ...          ... 
(1) 

كال راسح، أؼ: ليس لو مف ييدك عميو كال مف يركح، فبل يككف  تقديره: كمف ليس لو غادٍ  
كراسح عم  خبرىا،  ينت ب غادٍ  ، فيمـز منو أففْ يعكد عم  ما  عم  ىذا اسـ ليس ةميرا  

كال ينقةي أمرىا، فيي كشيء ليس لو مف ييدك عميو كال مف يركح  أف حاجتو ال تنبتُّ كالمعن : 
 كحاجتو. فيبق  ىمبل  

مف بيت عم  ن ف بيت آخر،  ب ن  ا  ككىـ ابف ع  كر في إنشاد شعر زياد، فركَّ 
 كأنشد:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيِ حْ أا  كْ ، أا رُ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػالخا  ؾا يػػػػػػػػػػػػػػػػػا، لاػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ مِ أا   ايا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سا يْ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فْ ما  حُ اِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را الا كا  ادٍ غا
ذ   .ا كاف لو تكجيو  حيح في العرلية فبل يككف لحنا  كاا

 فأما قكؿ اآلخر:

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػافا ذاا إِ  ـٍ سػػػػػػػػػػػيْ لا  فْ ِمػػػػػػػػػػػ ـْ كا  لٍ ِبػػػػػػػػػػػراأيناػػػػػػػػػػػا كا
 

 (2)ارِ كاالا قاػػػػػػػػػػػػ طٍ ْعػػػػػػػػػػػػالا مُ  اْلياػػػػػػػػػػػػْكـا  حا فاأْ ػػػػػػػػػػػػبا  
، كحذؼ الياء لمةركرة، فيككف نحك كال قاريا   عطيا  تأكؿ عم  أنو أراد: ال مُ فينبيي أف يُ  

 قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػكتا  سا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ككا كتُػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ عا  اٍر لاحُمػػػػػػػػػػػػػػػػُو، فتارا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذْ   ُب ذايماػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو كِردا جا ، ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا هُ اءا الفا
(3) 

 .كال ىك قارٍ  طٍ عْ عاء )ىك( مةمرة، فيقدر: ال ىك مُ ، كىذا أكل  مف ادِّ يريد: عاريا   

                                                 

( كالعينػي، المقا ػد النحكيػة 1/230ىذا جزء مف بيت لمشمردؿ الميثي في أبي الحسف الب رؼ، الحماسة الب رية )ج (1) 
( كنسػػب البيػػت 2/927( كالسػػيكطي، شػػرح شػػكاىد المينػػي )ج1/270( كخالػػد األزىػػرؼ، شػػرح الت ػػريح )ج2/644)ج

 ( كالبيت: 182( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص670المرزكقي، شرح ديكاف الحماسة )صإل  التيمي في 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِسفٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْف خا ماْيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا ِلماْي ا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي عا  لايا
 

 ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيسا ُمِجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ ياْبِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااراؾا  
  

أبػي ( ك 2/252)ج شػرح ديػكاف الحماسػة( كالتبريػزؼ، 1183البيت بػبل نسػبة فػي المرزكقػي، شػرح ديػكاف الحماسػة )ص (2) 
 (.4/248حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

أبػػي حيػػاف ( ك 93( كابػػف ع ػػ كر، ةػػراسر الشػػعر )ص354البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ابػػف ع ػػ كر، الممتػػع الكبيػػر )ص (3) 
( كابػػػف عػػػادؿ 8/277( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج4/248( ؛ )ج1/214األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج

 (.  14/93جالحنبمي، المباب )
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ثاني مف معمكلي )كاف( كأخكاتيا ال ثر النحكييف ات قكا عم  أف االسـكفي البسيط: أك
، كال يجكز رفعو عم  قاسما   فع بتقدير مبتدأ، كقكلؾ: كاف زيد  خبر بن سو، كال يككف في مكةع ر 

 فأما قكلو: ر،اإلةما

... ... ... ... 
 

ْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرْكـُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرج  كاالا ما فاأاِبْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ال حا
(1) 

. ج  رِ لو ال حا  ؿُ قاكالذؼ يُ  فيك عند الخميل عم  الحكاية أؼ: أبيتُ    كقاؿ بعض كال محرـك
 .. انتي ر، أؼ: ال أنا حرج  النحكييف: يجكز أف يككف في مكةع خب

كقاؿ س بعدما حك  تخريج البيت عم  الحكاية ما ن و: )كقد زعـ بعةيـ أف رفعو 
بالمكاف الذؼ أنا بو( قاؿ س: )كالت سير عم   كال محركـ   ج  رِ ال حا  عم  الن ي، كأنو قاؿ: فأبيتُ 

ذا كاف ال حا  لكل  عاما   ج كال محركـ ن يا  رِ الن ي كأنو أسيل( انتي . كيعني بالن ي الن ي العاـ، كاا
 ألنو فرد مف أفراد العاـ. كال محركما   جا  رِ ج كمحركـ لـز منو أف يككف الثابت ال حا رِ حا 

ت  يل جاز الن ب، كجاز اإلةمار، نحك قكلؾ: كاف مكةعا  ف كاف المكةعُ إف
  عم  أف ؛ ألف مكةع الت  يل تقكػ فيو الداللة عم  اإلةمار، كالمعنكقاعدا   الزيداف قاسما  

 المراد أحدىما كذا كاآلخر كذا، كما أشبو ذلؾ، كقد نص س عم  جكاز ذلؾ، كمنو قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػِريُدُىـْ  ْيناػػػػػػػػػا شا ْيػػػػػػػػػُث اْلتاقا  فاأاْ ػػػػػػػػػباحا ِفػػػػػػػػػي حا
 

مُ   ْيِف كا ْكتُػػػػػػػػػػكُؼ اْلياػػػػػػػػػػدا ما ػػػػػػػػػػزْ طاِميػػػػػػػػػػق  كا  (2)فُ عا
، كمنيـ يـ طميق  عف، أك: منزْ اليديف، كاآلخر مُ  ، كاآلخر مكتكؼُ ىـ طميق  التقدير: أحدُ  

 عف.زْ اليديف، كمنيـ مُ  مكتكؼُ 

                                                 

( كأبػي 2/324( كابػف السػراج، األ ػكؿ )ج2/84( كسػيبكيو، الكتػاب )ج305ىذا عجز بيت لؤلخطل فػي ديكانػو )ص (1)   
( كابػػػف سػػػيده المحكػػػـ 348( كالمرزكقػػػي، شػػػرح ديػػػكاف الحماسػػػة )ص2/411سػػػعيد السػػػيرافي شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو )ج

 ( ك دره :2/14( كاألشمكني، منار اليدػ )ج8/200)ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػْد كا      ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػِزؿٍ  فُ كْ أاُكػػػػػػػػػػػػػػػػػلاقا تاػػػػػػػػػػػػػػػػػاِة ِبما  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال ا
 

 ... ... ... ... 
  

( كسػػػيبكيو، الكتػػػاب 707( كأبػػػي الخطػػػاب القرشػػػي، جميػػػرة أشػػػعار العػػػرب )ص389البيػػػت لم ػػػرزدؽ فػػػي ديكانػػػو )ص (2) 
( كأبػػػػي سػػػػعيد السػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيو 2/721( كابػػػػف المثنػػػػ ، شػػػػرح نقػػػػاسض جريػػػػر كال ػػػػرزدؽ )ج2/10)ج
( كعبػػػػد القػػػادر البيػػػدادؼ، خزانػػػػة األدب 1/226( كأبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي، التعميقػػػػة عمػػػ  كتػػػاب سػػػيبكيو )ج2/343)ج
 (.  8/543)ج
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، أؼ: كقاعد   فإف كاف في مكةع تقسيـ جاز، كقكلؾ: كاف الزيداف قاسـ  "كفي البسيط: 
أحدىما. كخالف بعض الككفييف. أما ما عدا أفعاؿ المقارلة فقالكا ىك من كب عم  الحاؿ، 

 انتي . "بالم عكؿ بو كليس مشبيا  

 ."فييف كالب رييف في أكاسل ىذا البابكقد تقدـ ذكر حجج الكك 
 التوضيح والتحميل:     

في ن ب خبر )كاف( كأخكاتيا إذا النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 . كاف جممة أك ظرفا  أك مجركرا  

في ىذه المسألة، ككافقيـ النحكيكف أمثاؿ  (1)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو ابف ع  كر 
 . (4)، كعبد القادر البيدادؼ(3)سيكطي، كال(2)العيني

 

  كاف( رفع االسميف بعد الخالؼ في  -275
مسألة: أجاز الجميكر رفع االسميف بعد )كاف(. كأنكر ال راء ":  (5)قاؿ أبك حياف

 سماعو. كىك محجكج بثبكت ذلؾ عف العرب، نحك قكلو:

ػػػػػػاِمت   ػػػػػػافا النَّػػػػػػاُس ِ ػػػػػػْن ااِف: شا  ِإذاا ِمػػػػػػتُّ كا
 

ػػػػػػػػػػُر ُمػػػػػػػػػػْثٍف بِ    (6)الَّػػػػػػػػػػِذؼ ُكْنػػػػػػػػػػُت أاْ ػػػػػػػػػػناعُ كاآخا
 في ركاية مف ركاه ) ن اف( باأللف، كقكلو: 

 

 

 

                                                 

 (.354ابف ع  كر، الممتع الكبير )ص (1)
 (.4/1661المقا د النحكية )جالعيني،  (2)
 (.1/426السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.140-6/139عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (4)
 (.251-4/250أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
( 2/631( كالعيني، المقا د النحكيػة )ج1/99البيت لمعجير السمكلي في أبي محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج (6) 

 (.9/72كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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ػػػػػػػػا ِ ػػػػػػػػْرُت ِبيا اِسي لاػػػػػػػػْك ظا اُء ِلػػػػػػػػدا ػػػػػػػػ ا  ِىػػػػػػػػيا الشِّ
 

ْبػػػػػػػػػُذكؿُ   اِء ما اُء الػػػػػػػػػدَّ ػػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػ ا لاػػػػػػػػػْيسا ِمْنيا كا
(1) 

ذا ارت ع االسماف بعد كاف فمذىب الجميكر أفَّ   في )كاف( ةمير الشأف، كالجممة مف  كاا
كاف ممياة، كال عمل ليا.  قل عف الكساسي أفَّ الخبر في مكةع ن ب عم  الخبر. كنُ المبتدأ ك 

ل  ذلؾ كاف يذىب أ ك الحسيف بف الطراكة. نقمو عف السييمي كغيره. قاؿ السييمي: كال حيح بكاا
(، فتبيف ةمير األمر في ذاىبة   هللاٍ  ما ذىب إليو النحكيكف، يدؿ عم  ذلؾ قكؿ العرب: )إنو أمةُ 

 ، ك ارت الجممة في مكةع خبر.، كلـ يتبيف في )كاف( لما كاف رفعا  لما كاف ن با   ()إفَّ 

؛ فإف قيل: ىبل كانت تامة مكت ية باسـ كاحد، كىك المةمر فييا، ككانت الجممة بدال  
 .الجممة حديث، كالمةمر فييا حديث؟ ألفَّ 

 (إفَّ )؛ إذ ال ي ح في ممة في مكةع خبريبيف أف الج (إنو أمُة هللٍا ذاىبة  )قمنا: قكليـ: 
 ."يا في مكةع خبرأف تكت ي باسـ كاحد، فباف أنَّ 
 التوضيح والتحميل:     

 .في رفع االسميف بعد )كاف(النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كاتبع السيكطي

 

 أـ غير ناقصة؟  ىي ناقصةأإذا أضمر فييا ضمير الشلف  الخالؼ في  كاف( -276
ةمر فييا ةمير الشأف فيي ناق ة، كالجممة إذا أُ  (كاف)مسألة: ":  (3)قاؿ أبك حياف

برأسيا، ىذا مذىب  الكاقعة بعدىا في مكةع خبرىا، كليست غير الناق ة فتككف قسما  
سـ غير أنيا ق  ؼ بابف األبرش، إلرِ الجميكر، كذىب أبك القاسـ خمف بف فرتكف الشنتريني، عُ 

 ."الناق ة

 

                                                 

شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو  ،أبػػػي سػػػعيد السػػػيرافي( ك 1/71يو، الكتػػػاب )جفػػػي سػػػيبك  أخػػػي ذؼ الّرمػػػة يشػػػاـ بػػػف عقبػػػةالبيػػػت ل (1) 
( كالسػراج 282( كالجريػرؼ، الجمػيس ال ػالح )ص1/279)جشػرح أبيػات سػيبكيو  ،أبػي محػػمد السػيرافيك  (1/352)ج

( كالسػػػػػيكطي، شػػػػػرح شػػػػػكاىد المينػػػػػي 2/797( كالسػػػػػخاكؼ، سػػػػػ ر السػػػػػعادة )ج2/190القػػػػػارؼ، م ػػػػػارع العشػػػػػاؽ )ج
      (.  2/704)ج

 (.410-1/409السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.4/251أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 التوضيح والتحميل:     

في )كاف( إذا أةمر فييا ةمير النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .الشأف أىي ناق ة أـ غير ناق ة؟

 

 (يذكرؾ زائالا  يذكرؾق وال أظف أحداا  زائالا  ما كاف أحدٌ الخالؼ في قوليـ   -277
 زاسبل   يذكرؾ، كال أظف أحدا   زاسبل   اف أحد  مسألة: أجاز ىشاـ: ما ك":  (1)قاؿ أبك حياف
 ."يذكرؾ. كأباىما ال راء

 التوضيح والتحميل:     

في قكليـ )ما كاف أحد  زاسبل  يذكرؾ، كال النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد
 .أظف أحدا  زاسبل  يذكرؾ(

 

  ونحوىا (ما يزاؿ أحد يقوؿ ذلؾالخالؼ في قوليـ   -278
يقكؿ ذلؾ، كنحكىا مف  مسألة: أجاز الكساسي كىشاـ: ما يزاؿ أحد  ":  (2)قاؿ أبك حياف

 المستقبل. كان رد ىشاـ بإجازتيا مع الماةي. كمنعيا ال راء فييما.
 التوضيح والتحميل:     

في قكليـ )ما يزاؿ أحد يقكؿ ذلؾ( النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ
 .كنحكىا

 

  الظروؼ والمجرورات واألحواؿ في الخالؼ في عمل  كاف( -279
مسألة: اختم كا: ىل تعمل في الظركؼ كالمجركرات كاألحكاؿ أك ":  (3)قاؿ أبك حياف

    .ال؟

                                                 

 (.4/251أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .251المرجع السابق، ص (2)
 .251المرجع السابق، ص (3)
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فقيل: ال تعمل ألنيا ال استدعاء ليا لذلؾ، كالعامل مستدع. كقيل: تعمل ألنيا فعل، 
ذا عمل   ".(كاف)في الحاؿ بتأكيل ال عل فأحرػ ( اىذ)كاا

 يل:     التوضيح والتحم

في الظركؼ  في عمل )كاف( النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .كالمجركرات كاألحكاؿ

 

 الخالؼ في حذؼ الخبر  -280
مسألة: ال يجكز االقت ار عم  ال اعل دكف الخبر كما ال يجكز في ":  (1)قاؿ أبك حياف

كال اعل، كأما في الخبر ف يو المبتدأ كالخبر، كأما حذؼ االخت ار فيمتنع في اسميا ألنو ىنا 
 ، كيقكؿ: أكاد زيد  ؟ كنتُ خبلؼ، أجازه في البسيط، قاؿ: تقكؿ في جكاب مف قاؿ: ألـ تكف غنيا  

؟ فتقكؿ: قد كاد.  يقـك

كقاؿ ابف ع  كر ما معناه: "ما المانع مف حذؼ الخبر، كأنت إف حكمت لو بحكـ 
كـ أ مو فيك خبر في األ ل، كالخبر بح ل ظو فإنو يشبو الم عكؿ، كالم عكؿ يجكز حذفو، أك

 .ل يـ المعن ، فكاف ينبيي أف يجكز حذفو عم  كل حاؿ؟ يجكز حذفو اخت ارا  

مف الم در، فبل يجمع بينيما كراىة الجمع بيف العكض  كالجكاب أنو قد  ار عكةا  
نما عكض منو ألنو في معن  الم در؛ أال ترػ قكلؾ:  لقياـ أف ا (قاسما   كاف زيد  )كالمعكض، كاا

عف  (ترؾػ)ككف مف أككاف زيد، فمما كاف الخبر الم در في المعن  استيني عنو كما استيني ب
ال فعل إال لو م در أخذ  ، كلكال أنو عكض ل رح بالم در إذلما كاف معناىما كاحدا   (را ذا كا )

مف الم در  ار كأنو مف تماـ ال عل، ككأنو  اـ الدليل عم  ذلؾ، فمما  ار عكةا  منو، كق
 جزء مف أجزاسو. كأيةا فاألعكاض الزمة ال يجكز حذفيا، كقد يحذؼ الخبر في الةركرة، نحك:

... ... ... ...  
 
 

 ِحػػػػػػػػػػػػيفا لاػػػػػػػػػػػػْيسا ُمِجيػػػػػػػػػػػػرُ  ...          ... 
 (كاف)كىذا تمخيص مف كبلـ أبي بكر أحمد بف الحسف المعركؼ بابف شقير في  
ؾ طعاما  ؾ، كاف آكبل  طعاما  آكبل   يب: كاف زيد  كاسميا كخبرىا كمعمكلو كما يت كر فيو مف التراك

 ؾ كاف آكبل  ، طعاما آكبل   ؾ كاف زيد  ، طعاما ؾ آكبل  طعاما  ، كاف زيد  ؾ كاف زيد  طعاما  ، آكبل  زيد  

                                                 

 (.253-4/251أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 ؾ زيد  طعاما  ؾ كاف، آكبل  طعاما  آكبل   ؾ، زيد  طعاما  كاف آكبل   ؾ، زيد  طعاما  زيد   ، كاف آكبل  زيد  
. قاؿ ابف شقير: كل ؾ كاف آكبل  طعاما  ، زيد  كاف آكبل   ؾ زيد  طعاما  ،ؾ آكبل  كاف طعاما  كاف، زيد  

 ىذا جاسز مف كل قكؿ.

، جاسزتاف مف قكؿ الككفييف، كخطأ مف آكبل   ؾ زيد  ، كاف طعاما زيد   ؾ آكبل  كاف طعاما 
 . قكؿ الب رييف

مف  ةسز ؾ، الثبلث جاكاف طعاما  زيد   ؾ، آكبل  كاف طعاما  آكبل   ؾ، زيد  طعاما  كاف زيد   آكبل  
 قكؿ الب رييف، كخطأ مف قكؿ الككفييف إال عم  كبلميف مف قكؿ الكساسي.

كاف، ىذه الثبلث جاسزة  زيد   ؾ آكبل  كاف، طعاما  ؾ آكبل  طعاما  ، زيد  كاف زيد   ؾ آكبل  طعاما 
مف قكؿ الب رييف كالكساسي، كخطأ مف قكؿ ال راء ألنو ال يقدـ م عكؿ خبر كاف عميو إذا كاف 

لـ يجز عنده. كالكساسي يجيز تقديمو  لُ عا  ْ كيا  لا عا مف قبل أنو لك أراد رده إل  فا  ا  خبر كاف مقدم
 كما يجيز تقديـ الحاؿ.

كاف  كاف جاسز، مف قكؿ الب رييف، كخطأ مف قكؿ الككفييف. آكبل   آكبل   ؾ زيد  طعاما 
 ."خطأ مف كل قكؿ ؾ زيد  طعاما 

 التوضيح والتحميل:     

 .في حذؼ الخبر النحكييف خبلؼ الؾعم  ابف م استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره.  (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (2)السيكطي ككافق 
 

  ال( تعمل عمل ز ادة  ليس(  -281
  كال كثيرا "" : (3)قاؿ ابف مالؾ

لـ  (ليس)تعمل عمل  (ال) ذكر أفَّ كمف كق نا عم  كبلمو ممف ":  (4)كقاؿ أبك حياف
ألبي ال تح نا ر  (الميرب)إل  لية مخ ك ة، إال ما في كتاب ينص عم  أف ذلؾ بالنسبة 

                                                 

 (.1189-3/1187تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.433-1/432)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (2)
 (.1/374ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.285-4/284أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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بمعن  ليس ترفعاف االسـ،  لمطرزؼ الخكارزمي، فإنو ذكر فيو ما ن و: "ما كالابف أبي المكاـر 
عند بني تميـ ال تعمبلف". فظاىر منؾ، ك  أفةلا  ، كال رجل  منطمقا   كتن باف الخبر، نحك: ما زيد  
 ىذا أف غير تميـ يعممكنيا.

كفي البسيط: "كأما بنك تميـ فالقياس عندىـ عدـ الحمل عم  ليس، ككذلؾ في الثاني" 
. قاؿ: "ألنيـ إذا امتنعكا مف الحمل المكافق فالمخالف أكل ، كىك يعني في نحك: ال رجل قاسـ  

منؾ، كأما قكؿ  أفةلُ  ي قكؿ أىل الحجاز: ال رجلا ظاىر كبلـ الزمخشرؼ؛ ألنو قاؿ: "ىي ف
 حاتـ:

... ... ... ... 
 

ـا ِمػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػِري ْ ػػػػػػػػػػػػػُبكحُ  فا كال كا الِكْلػػػػػػػػػػػػػداِف ما
(1) 

، لكنو   ة عم  فيحتمل أف يترؾ طاسيتو إل  الحجازية، كيحتمل أف ال يككف خبرا   
  ىذا النحك مف مكةع ال كما بعدىا" انتي . كيحتمل أف يقاؿ: كافق بنك تميـ أىل الحجاز عم

 كأخكاتيا، شبيكىا بنقيةيا" انتي . العمل، لكف القياس يقتةي أف يككف الحمل فييا عم  إفَّ 

 اشتراط أف تعمل في النكرات، نحك: ال رجل   (ليس)كأكثر مف أجاز إعماليا إعماؿ 
، فمك أخاؾ، كأف ال يتقدـ خبرىا عم  اسميا، كأف ال ينتقض الن ي ، كلـ يجيزكا: ال زيد  قاسما  

عم  أنو ال يجكز  كا أيةا   ُّ منؾ، كجب الرفع. كنا  إال أفةلُ  ، كال رجل  رجل   قمت: ال قاسـ  
 ."كما عممت فيو( ال)ال  ل بيف 

 التوضيح والتحميل:     

 .)ال( تعمل عمل زيادة )ليس(أفَّ  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ألة.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المس (2)ككافق السيكطي 

 

 

                                                 

ت سػيبكيو شػرح أبيػا( كأبػي محػػمد السػيرافي، 1/239ىذا عجز بيػت لحػاتـ الطػاسي فػي ابػف قتيبػة، الشػعر كالشػعراء )ج (1) 
( كابػف ىشػاـ األن ػارؼ، 4/285( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميػل )ج51( كالزمخشرؼ، الم  ل )ص2/6)ج

 ( كلـ أقف عميو في ديكانو. ك دره :423تخميص الشكاىد )ص
ُتيا   إذا الّمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْت ُممقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ
 

 ... ... ... ... 
  

 (.1/458السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
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 اختالؼ النحاة في  الت(  -282
  ".كتكسع بالتاء فتختص بالحيف أك مرادفو" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 كاختمف النحكيكف في الت:":  (2)كقاؿ أبك حياف

كالتاء، كعم  ىذا لك سميت بيا حكيتو كما تحكي لك )ال( فذىب س إل  أنيا مركبة مف 
 .(إنما)سميت بػ

، فقيل: (َـّ ثُ )اء كما زيدت عم  زيدت عمييا التال( )كذىب األخ ش كالجميكر إل  أنيا 
 ... تا مَّ ثُ 

، قاؿ: (ليس) (الت)كذىب األستاذ أبك الحسيف بف أبي الرليع إل  أف األ ل في 
ت، ثـ ، فأبدؿ مف السيف التاء، كما فعل ذلؾ في سِ )الت( )ليس(األ ل في  كيظير لي أفَّ 

، ككأنيـ كرىكا أف يقكلكا ليت، في ير لا عِ ألنيا فا  سا ألنو كاف األ ل في ليس ال ت الياء أل ا  بمقُ 
لـ تشبو نكنيا بالتنكيف إال مع  (فْ دُ لا )  عل ىذا إال مع الحيف، كما أفَّ يا ل ع التمني، كلـ يُ ل ظُ 
عنو  ؼا كِ رُ الكساسي، فا  عمييا بالتاء، ككذا كقف جميع القراء إال كقفا كة، كيجب عم  ىذا أف يُ دْ غُ 

، كجاء الحيف تا مَّ التأنيث، نحك ثُ  التي لمن ي لحقتيا تاءُ  (ال)الياء فيي الكجياف، فمف كقف ب
 ، حكاه س، فيك اسميا، كالخبر محذكؼ" انتي .بعدىا مرفكعا  

 ت، كانقمبت الياء أل ا  مف سيف ليس كما في سِ  كفي البسيط: كيحتمل أف تككف التاء بدال  
ت في لية أىل الحجاز عمميا في ن سيا ةع ت بالتييير، فعمم (ليس)عم  القياس فتككف 
 ."مكةعيا، كىك الحاؿ

 التوضيح والتحميل:     

  .في )الت( خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشك  ،(3)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. كتمميذيو حياف كأب إل  ما قالو (5)السيكطيذىب ك 

                                                 

 (.1/374شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.289-4/287التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.320)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1224-3/1223تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.459-1/458السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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ـَ الرجُل عبُد هللا وال قر ٌب مف ذلؾؼ في قوليـ  الخال -283  ( ما ِنْع
مف  هللا كال قريب   عبدُ  الرجلُ  ـا عْ مسألة: زعـ األخ ش أنؾ تقكؿ: ما نِ : " (1)قاؿ أبك حياف

 ."عم  الظرؼ (قريب)ذلؾ، كأجاز غيره ن ب 
 التوضيح والتحميل:     

ـا الرجُل عبُد هللا كال في قكلالنحكييف  خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف يـ )ما ِنْع
 .قريب  مف ذلؾ(

ىذه المسألة مخال ا  فييا أبي حياف؛ لككنو كافق ما ذىب إليو  (2)ذكر ابف السراج 
( معمبل  ذلؾ بقكلو: " كنعـ في مكةع رفع ألنو  (نعـ)ألنؾ عط تو عم  األخ ش في رفع )قريب 

 ".خبر مقدـ
 

 الخالؼ في إضمار  ما(  -284
 ، كأنشد:(ما)مسألة: أجاز الكساسي إةمار : " (3)فقاؿ أبك حيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػا تُ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػفاقُ  ػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  ؼ رِ دْ هللا ياػػػػػػػػػػػػػػػػك :لايا  ر  ُمسا
 

ػػػػػػػػػا هللاُ  األاْرُض  وُ تْ را ما ْةػػػػػػػػػا أا ِإذا   ػػػػػػػػػ ما عُ انِ  ا
(4) 

، قاؿ: فرأيتو كالمرتاب مف . قاؿ ال راء: فسألتو عف: كهللا أخكؾ قاسما  (ما)فأةمر  
 إدخاؿ الباء.

 ، كأنشد الكساسي قكؿ الشاعر:، كأال قاسـٍ قاسـٍ  كأجاز الكساسي كال راء: مف

 

 

                                                 

 (.  4/324يل )جالتذييل كالتكمأبك حياف األندلسي،  (1)
 (. 1/117األ كؿ )جابف السراج،  (2)
 (.  325-4/324التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
( كنسب البيت لقيس بف الحدادية في اليزيدؼ، أمػالي 7/524البيت لمكميت في عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (4) 

( كلـ أقف عميو في ديكانو. كالبيػت بػبل نسػبة 2/139ب رية )ج( كأبي الحسف الب رؼ، الحماسة ال153اليزيدؼ )ص
( 4/324( كأبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي، التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج3/1205فػػػػي أبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي، ارتشػػػػاؼ الةػػػػرب )ج

 (.  1/452كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج
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ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   أالا راُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزااُه  َُّ خا  جا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍة تاِبْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُمحا ِّ  (1)تُ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدؿُّ عا
ني كنا رُ التقدير: أال تُ  أحدىما أف، كفيو عندىـ قكالف: كالب ريكف ينشدكنو: أال رجبل   

 ف ما ال ين رؼ.كِّ كما نُ  اةطرارا   ف كِّ من كب عم  التبرسة، كنُ  الثاني أف رجبل  ك  .رجبل  

 رجلٍ  فْ فيك عم  تأكيل: أما مِ  (فْ مِ )كبعد  (أال)كزعـ الكساسي أنو إذا خ ض ما بعد 
. كال يجكز عند الب رييف مف ىذا ، كال: ما رجلٍ ، كال يقكلكف: أما رجلٍ يت دؽ، كأال مف رجلٍ 

 ."شيء

 التوضيح والتحميل:     

 .في إةمار )ما(النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (2)السيكطي كأيد
 

  معموؿ الخبر الخالؼ في تلخير االسـ موجباا وتقديـ -285
، كقدمت معمكؿ الخبر عم  (إالػ)ب مسألة: إذا أخرت االسـ مكجبا  : " (3)قاؿ أبك حياف
 ."ذلؾ عند الكساسي كال راء، كأجازىا الب ريكف ، لـ يجز إال زيد   ؾ آكل  الخبر، نحك: ما طعاما 

 التوضيح والتحميل:     

في تأخير االسـ مكجبا  كتقديـ معمكؿ النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .الخبر

 

 

                                                 

نسبة في سيبكيو، الكتاب ( كببل 1/215)ج شرح شكاىد المينيفي السيكطي،  بف قنعاس المرادؼ البيت لعمرك (1) 
( كأبي سعيد 1/319( كال ارابي، معجـ ديكاف العرب )ج306( كابف السكيت، إ بلح المنطق )ص2/308)ج

( كأبي 4/1669( كالجكىرؼ، ال حاح )ج4/142كاألزىرؼ، تيذيب المية )ج 3/41السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج
( كابف عادؿ الحنبمي، المباب 1/82الحمبي، الدر الم كف )ج ( كالسميف3/324حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

 (.298كالمككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (3/1451( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج10/582)ج
 (.1/452ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.  4/325التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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 (2)تماما ، كلكف أبا البقاء العكبرؼ  (1)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو أبك البقاء العكبرؼ 
المقتةي  أفَّ لتي تكمف في أف حجة المجكزكف الب ريكف تككف في "بيف حجج كل فريق كا

فجاز الن ب، أما المقتةي فيك ال عل الذؼ ىك ،لمن ب مكجكد، كالمانع منتف، فجاز الن ب
ـ أكل، كال عل مت رؼ يعمل فيما قبمو، كفيما بعده، كأما المانع فمنتف فإف المن كب ىنا لـ يقد

بينما حجة  ."لنافية قبل الطعاـ، فقد ت در ما لو ال درا عم  ما لو  در الكبلـ ك)ما(
كليانو أف قكلؾ: ما طعامؾ ، المانع مكجكد فيمتنع الن بمف الككفييف تكمف في أفَّ " المانعكف 

أكل إال زيد في معن  ما أكل أحد طعامؾ إال زيد، فمك قدمتو لقدمت ما في حيز الن ي عميو، 
 ".ء ال يتقدـ ما بعده عميوكلمكبلـ تعمق باالستثناء كاالستثنا

 

 ( إياه منطمقاا  ما ز دٌ  اليوـَ الخالؼ في قوليـ   -286
، كمنعيا اليكـا ما زيد  إياه منطمقا  مسألة: أجاز أكثر النحكييف: : " (3)قاؿ أبك حياف

 ."بعةيـ

 التوضيح والتحميل:     

 .ياه منطمقا (في قكليـ )اليكـا ما زيد  إالنحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشاتبع ك   

عمل سبب  (6)، إال أفَّ أبا عمي ال ارسي(5)كأيد أبك حياف ما قالو أبك عمي ال ارسي  
المتقدـ المرفكع كأف  ال  لكجو الجكاز عندؼ أنو مثل الجكاز كعدمو في ىذه المسألة، قاسبل : "

، فتشبيو ا  ، ككاف زيد إياه منطمقا  يكـ كأنو زيد منطمقي قكلؾ: الالمن كب قد تبعو كما تجيزه ف
ف شست لـ تجزه؛ ألف ال عل المتعدؼ إل  م عكليف  (كاف)بػ كما شبيتو بيا في ن ب الخبر. كاا

يجكز تقديـ م عكليو كتأخيرىما، كتقديـ م عكؿ ىذا ال يجكز فإذا لـ يجز فيو عممت أنو ال يشبو 

                                                 

 (.330تبييف )صال ،أبك البقاء العكبرؼ  (1)
 .330المرجع السابق، ص (2)
 (.  4/325التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.3/1256تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.1/504المساسل الب ريات )جأبك عمي ال ارسي،  (5)
 .504المرجع السابق، ص (6)
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ذا ال عل المتعدؼ إل  م عكل  ا  لـ يشبيو لـ يجزه كلـ يجز فيما حك  عنو: اليكـ ليتو زيديف، كاا
 ."منطمق؛ ألنو حرؼ

 

 (إفػ المكفوفة ب (ما ز حذؼ الخبر بعد اجو  -287
عم   داخبل   (إفْ ػ)المك كفة ب (ما)لة: يجكز حذؼ الخبر بعد مسأ: " (1)قاؿ أبك حياف

 ، قاؿ الشاعر:(فْ مِ )المبتدأ النكرة 

ػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػاهللِ  ماْ ػػػػػػػػػػػػػػػُت لايا ػػػػػػػػػػػػػػػةا فاػػػػػػػػػػػػػػػاِجرٍ حا   حْم ا
 

ػػػػػدِ   ػػػػػا إْف ِمػػػػػػْف حا ػػػػػػاؿِ يْ لناػػػػػاُمكا فما ٍث كال  ا
(2) 

ذؼ  فْ مِ  و، كىك عم  حذؼ مةاؼ، أؼ: فما إفْ بِ تا نْ مُ  كال  اؿٍ  التقدير: فما حديث   
 ، كقاؿ آخر:كال  اؿٍ  حديثٍ 

ػػػػػػػػاِطفٍ  ػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػْف عا ػػػػػػػػاِطُ كفا تاِحػػػػػػػػيفا ما العا
(3) 

 
 ... ... ... ...  

 .("ال)ػػب (ما) بيت في ذلؾشُ  
 التوضيح والتحميل:     

 .جكاز حذؼ الخبر بعد )ما( المك كفة بػ)إف( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشاتبع ك 

                                                 

 (.  4/325التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( كابػػػف جنػػػي، سػػػر  ػػػناعة اإلعػػػراب 5/43( كاألزىػػػرؼ، تيػػػذيب الميػػػة )ج137البيػػػت المػػػرغ القػػػيس فػػػي ديكانػػػو )ص (2) 

( كأبػي 1/151( كابػف سػممة العػكتبي، اإلبانػة )ج25)ص ما لػـ ينشػر مػف األمػالي الشػجرية( كابف الشجرؼ، 2/52)ج
( كأبػي ال ػداء 5/139، شػرح الم  ػل )ج( كابػف يعػيش139البقاء العكبػرؼ، إعػراب مػا يشػكل مػف أل ػاظ الحػديث )ص

( كخالػػػػد 6/3117( كنػػػػاظر الجػػػػيش، تمييػػػػد القكاعػػػػد )ج3/75( كالزركشػػػػي، البرىػػػػاف )ج1/30األيػػػػكلي، الكنػػػػاش )ج
 (.1/341( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج139األزىرؼ، مك ل الطبلب )ص

إيةػػاح الكقػػف كاالبتػػداء ي بكػػر األنبػػارؼ، كأبػػ( 297فػػي ال راىيػػدؼ، الجمػػل )ص بػػي كجػػزة السػػعدؼىػػذا  ػػدر بيػػت أل (3) 
ال ػػػرج  يكأبػػػ( 3/304( كالنحػػػاس، إعػػػراب القػػػرآف )ج1/184( كأبػػػي بكػػػر األنبػػػارؼ، المػػػذكر كالمؤنػػػث )ج1/293)ج

( كالقرطبػػػػػي، الجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػرآف 2/309( كابػػػػػف سػػػػػممة العػػػػػكتبي، اإلبانػػػػػة )ج3/559زاد المسػػػػػير )جالجػػػػػكزؼ، 
 ( كعجزه : 4/176( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج16/368لمباب )ج( كابف عادؿ الحنبمي، ا1/321)ج

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػْف ُمْطِعػػػػػػػػػػػػػـِ   ػػػػػػػػػػػػػافا ما ما ْطِعُمػػػػػػػػػػػػػكفا زا  كالما
  

 (.3/1256)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (4)
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 حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (1)السيكطي ككافق
 

 ( ما بناة النكرة مع  وذشذ -288
، ركؼ مف كبلميـ: بػػ)ال(ليا  تشبييا  )ما( مسألة: شذ بناء النكرة مع : " (2)قاؿ أبك حياف

 ما بأس عميؾ، كما قالكا: ال بأس عميؾ، كأنشد األخ ش:

ػػػػػػػػػػػػكا  ماْينػػػػػػػػػػػػا تاِحيَّػػػػػػػػػػػػة  ا باػػػػػػػػػػػػما ْت عا  أسا لاػػػػػػػػػػػػْك رادَّ
 

مِ   ػػػػػقَّ عا ماػػػػػل  عا ْيػػػػػقا ػػػػػْف ياْعػػػػػِرُؼ الحا  (3)اُبيػػػػػا  ما
 التوضيح والتحميل:      

 .شذكذ بناء النكرة مع )ما(النحكييف  خبلؼ عم  ابف مالؾ فاستدرؾ أبك حيا

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. المرادؼحياف كتمميذه  إليو أبك ذىبا م (5)السيكطي كأيد 

 

 ( ما ز حذؼ اسـ اجو  عدـ -289
، تريد: ما ما منطمقا   ، لك قمت: زيد  (ما)مسألة: ال يجكز حذؼ اسـ : " (6)قاؿ أبك حياف

أخكاتيا، ك  (ليس)عمل بميس، فكما ال يجكز حذؼ اسـ ، لـ يجز ألف ما مشبية في الىك منطمقا  
 .(ما)فكذلؾ ال يجكز حذؼ اسـ 

 التوضيح والتحميل:     

 .عدـ جكاز حذؼ اسـ )ما( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
                                                 

 (.1/452ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.326-4/325)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (2)
( 3/1206ارتشػػاؼ الةػػرب )جحيػػاف األندلسػػي،  يأبػػ( ك 310البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ابػػف ع ػػ كر، ةػػراسر الشػػعر )ص (3) 

( كابف ىشاـ األن ػارؼ، مينػي 330( كالمرادؼ، الجن  الداني )ص4/326التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  يأبك 
( 2/715شػػػػػرح شػػػػػكاىد المينػػػػػي )جسػػػػػيكطي، ال( ك 1353( كال يركزآبػػػػػادؼ، القػػػػػامكس المحػػػػػيط )ص399المبيػػػػػب )ص

 (.40/498( كالزليدؼ، تاج العركس )ج1/453ىمع اليكامع )جالسيكطي، ك 
 (.326)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/453ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.  3/326أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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  كره.شيخو أبي حياف فيما ذ (1)ناظر الجيشاتبع ك         

 في ىذه المسألة. ناظر الجيشأبي حياف كتمميذه  لرأؼ (2)السيكطي كماؿ 

 

 (بآكلِ  ؾ ز دٌ ما ىو طعامَ نوع  ما( في   -290
، ىك: ةمير الشأف، فإف كانت بآكلِ  ؾ زيد  مسألة: ما ىك طعاما : " (3)قاؿ أبك حياف

ف كانت تميمية جازت (ما)  ."حجازية لـ تجز ىذه المسألة، كاا
 يل:     التوضيح والتحم

 .(بآكلِ  ؾ زيد  نكع )ما( في )ما ىك طعاما  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ناظر الجيشاتبع ك 
 

 الحجاز ة (ما ؿ ىمزة االستفياـ عمى ودخ -291
الحجازية فتعمل،  (ما)مسألة: يجكز دخكؿ ىمزة االست ياـ عم  : " (5)قاؿ أبك حياف

 ".؟بقاسـٍ  ؟ كما تقكؿ: ألستا سما  قا ا زيد  تقكؿ: أما 

 التوضيح والتحميل:     

 .دخكؿ ىمزة االست ياـ عم  )ما( الحجازية عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (6)ناظر الجيشاتبع ك 

 ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش في ىذه المسألة. (7)كأكد السيكطي 

 

                                                 

 (.3/1256اعد )جناظر الجيش، تمييد القك  (1)
 (.1/452ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.  3/326التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.3/1256تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.3/326التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
 (.3/1256تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
 (.1/452ع )جالسيكطي، ىمع اليكام (7)
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 أفعاؿ المقاربة عشر :الباب الرابع 
 

 الخالؼ في  عسى( أىي فعل أـ حرؼ؟  -292
 ".كلرجاسو: عس " : (1)قاؿ ابف مالؾ

فعل.  ا: فذىب الجميكر إل  أني(عس )كقسـ مختمف فيو، كىك : " (2)كقاؿ أبك حياف
سب ذلؾ إل  ابف السراج، كىك قكؿ أبي العباس أحمد كذىب بعض النحكييف إل  أنيا حرؼ، كنُ 

 ، نقمو عنو غبلمو أبك عمر الزاىد.بف يحيي ن ا  

كالدليل عم  فعميتيا ات اؿ ةماسر الرفع بيا، كىي ال تت ل إال باألفعاؿ، كلحاؽ 
عبلمة التأنيث ليا عم  حد ما تمحق األفعاؿ بثبكتيا في فعل المؤنث كعدـ دخكليا في فعل 

 ."، كقامت ىند  اـ زيد  أف تقكـ، كما تقكؿ: ق ىند   ْت سا ، كعا أف يقكـا  المذكر، نحك: عس  زيد  
 التوضيح والتحميل:     

 .في )عس ( أىي فعل أـ حرؼ؟النحكييف  خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)كقد اتبع المرادؼ

فيما يخص ىذه المسألة ذكرا   (4)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ  
 كاختيارا .

 

 مية أفعاؿ المقاربة بيذا االسـ سبب تس -293
 ".باب أفعاؿ المقارلة" : (5)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  4/327التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.  327)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.108أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (4)
 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
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فييا ما ىك لممقارلة ال أنيا كميا  ميت أفعاؿ المقارلة ألفَّ كسُ : " (1)كقاؿ أبك حياف
لممقارلة، ألف فييا ما ىك لمشركع في ال عل، كما ىك لمتراخي، فبل مقارلة في ىذيف، فإطبلؽ 

 ."مجاز، كىك مف باب تسمية المجمكع ببعض أفراده المقارلة عمييا كميا
 التوضيح والتحميل:     

 .سبب تسمية أفعاؿ المقارلة بيذا االسـ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)كأيد السيكطي

نما ُسّميت أفعاؿ المقارلة ألنيا سببا  آخر ليذه التسمية، فيقكؿ: " (4)بينما زاد الشاطبي  كاا
بِر عنو، فإنما أتت لمعن  في المب بيا لتدؿ يءجِ  تدأ كالخبر، كما عم  تقريب الخبر مف المخا

 ."ف؛ فمذلؾ ُعّدت مف النكاسخجاءت كاف كأخكاتيا لمعن  فييما، كىك ككف ذلؾ في الزماف المعي
 

 أفعاؿ مقاربة األفعاؿ التي تعد -294
 ".كجممتيا ستة عشر فعبل  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

يارؼ في كتابو كزاد أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد بف يحيي البا : " (6)كقاؿ أبك حياف
   ا كأشْ  لَّ كأظا  كأقبلا  كأحاؿا  با رَّ كقا  با ككارا  با في أفعاؿ ىذا الباب قارا  (اإلمبلء المنتخل)المسم  
ـا ثِ نا كأكدا  با رُ كقا  ؼا كشارا  . كزاد فَّ كأسا  أا يَّ يا كتا  ؼا را كأشْ  فا لا كأزْ  فا لا كدا  فا لا دا كازْ  با ىا كذا  دا عا كقا  ر كقا

 ."با شِ كنا  َـّ رػ كألا با كانْ  غيرىما: طارا 
 التوضيح والتحميل:     

 

 
                                                 

 (.  4/328التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (. 327)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/468السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.2/261المقا د الشافية )جالشاطبي،  (4)
 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.  4/328التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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 .مقارلةالأفعاؿ مف ةمف األفعاؿ التي تعد  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. ـشيخي (3)كناظر الجيش ،(2)كابف عقيل ،(1)كقد اتبع المرادؼ

 ىذه المسألة.   ما يخصفي كتبلميذه مذىب أبي حياف (4)السيكطي ككافق 
 

ف ال ُيثنى وال ُيجمع حرا   -295  ( اسـ ُمنوَّ
كأغرليا حرػ، يقاؿ: حرػ زيد أف يجيء، بمعن : عس  زيد أف " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ."يجيء

 ػ(ر حا )فالمح كظ أف عف الميكييف فيك  حيح،  ا نقبل  فإف كاف ىذ: " (6)كقاؿ أبك حياف
ف اسـ  مد بف عمي ػمف ذلؾ، أؼ: خميق كحقيق. كقاؿ أبك سيل محػ رّ . قاؿ ثعمب: أنت حا ُمنكَّ

 جمع، كمنو قكؿ الشاعر:ثن  كال يُ : ال يُ (إس ار ال  يح)اليركؼ في كتاب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرػ  أاف الا ُيِثْبناػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا ناْقػػػػػػػػػػػػػػػػػراة    كُىػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ حا
 

ػػػػػػػػػػرػ     (7)بالنػػػػػػػػػػاِر حػػػػػػػػػػيفا ُتِثيػػػػػػػػػػبُ  كأاْنػػػػػػػػػػتا حا
 

 التوضيح والتحميل:     

 .( اسـ منكف ال ُيثن  كال ُيجمعػ )حر  مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. اشيخيم (9)كناظر الجيش ،(8)كقد اتبع المرادؼ

 

 
                                                 

 (.327)ص لتسييل )القسـ النحكؼ(شرح االمرادؼ،  (1)
 (.1/292ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.3/1263ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/468السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.  4/330أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
( كاألزىػػرؼ، تيػػذيب 6/2311( كالجػػكىرؼ، ال ػػحاح )ج80يت، إ ػػبلح المنطػػق )صالبيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ابػػف السػػك (7) 

( كأبػػػػي حيػػػػاف 14/173( كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج1/562( كاليػػػػركؼ، إسػػػػ ار ال  ػػػػيح )ج5/137الميػػػػة )ج
 (.37/418( كالزليدؼ، تاج العركس )ج4/330األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

 (. 327)ص لنحكؼ(شرح التسييل )القسـ االمرادؼ،  (8)
 (.3/1263ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ص (9)
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كابف ، (2)، كاليركؼ (1)كما ذكره أبك حياف ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ الجكىرؼ 
 فيما يخص ىذه المسألة.   (5)، كالشاطبي(4)، كابف جابر اليكارؼ (3)منظكر

أبا حياف في ىذه المسألة لككف أفَّ السيكطي يذىب إل  أفَّ  (6)السيكطيبينما خالف 
 )حرػ( ت يد الترجي ال غير ذلؾ.

 

 الخالؼ في السبب المانع مف تصرؼ  عسى( -296
 ".كيبلزميف ل ع المةي" : (7)قاؿ ابف مالؾ

 مف في السبب المانع مف ت رؼ عس :اختُ : " (8)كقاؿ أبك حياف

خرجت عف بابيا، كىك الت رؼ. قاؿ: بيا المبالية في القرب أُ  دير فقاؿ أبك ال تح: لما أُ 
 التعجب. كفعلِ  كلسسا  ـا عْ راد بو المبالية نحك نِ يُ  فعلٍ  ككذلؾ كلُّ 

 .(كاد)نحك مبالية في القرب منيا  فإف قمت: قد ت رؼ ما ىك أشدُّ 

ما ليس في غيرىا إذ قد تستعمل كاجبة، ككذلؾ كردت في  (عس )في  فالجكاب: أفَّ 
ا  :القرآف إال في قكلو تعال  لُُّو ِإْف طامَّقاُكفَّ أاْف ُيْبِدلاُو أاْزكااج   ل:بِ قْ ، كفي قكؿ ابف مُ ( 9 عاسا  را

 

 

 

 

                                                 

 (.6/2311الجكىرؼ، ال حاح )ج (1)
 (.1/562إس ار ال  يح )جاليركؼ،  (2)
 (.14/173لساف العرب )جابف منظكر،  (3)
 (.11-2/10ابف جابر اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج (4)
 (.2/273الشاطبي، المقا د الشافية )ج (5)
 (.1/468السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  334-4/332أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 .]5: التحريـ[ (9)
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ػػػػػػػػػػػػػػفّّ  ـْ ِبتاُنكفاػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ظا ُىػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ  كا عاسا ـْ كا  ِبِيػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااِسزا اأْلاْمثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ ياتاناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازاُعك   فا جا
(1) 

 دَّ بيـ كاليقيف، فمما استعممت كاجبة بخبلؼ غيرىا مف أفعاؿ المقارلة كانت أشا  فَّ أؼ: ظا  
 مبالية في القرب مف غيرىا؛ إذ الكاجب الكقكع أقرب مما ليس كذلؾ.

نيا أل كقاؿ ابف يسعكف: "استينكا بمزكـ ال عل الذؼ ىك خبرىا عف أف يبنكا منيا مستقببل  
 لمتراخي، كاستعمل الماةي فييا دكف الحاةر كاآلتي لخ تو كلما حاكلكه مف كقكع ما أممكه".

استينكا عف أف يبنكا  با كقارا  با رُ كقاؿ األستاذ أبك عمي: لما كانت عس  في معن  قا 
 كانت بمعناىا.لما  عا دا كا كا  را ذا كا عف  (ؾا را تا ػ)، كما استينكا باربُ قا يُ كسا  بُ قرُ يا بقكليـ سا  منيا مستقببل  

؛ أال ترػ أنؾ ال ا كاف معناىا ماةيا  عم   يية الماةي لمَّ  ْت تا كقاؿ ابف ع  كر: "أ
في ن سؾ لقيامو قبل ذلؾ، كال تمت ت إل  ككف  الرجاءُ  أف يقكـ إال كقد استقرَّ  تقكؿ عس  زيد  

  .ذلؾ ال يرجع إل  معن  عس  بل إل  المترجَّ  القياـ غير كاقع، فإفَّ 

مستقر، فيبل كانت ليا  في ن سؾ فيك في الحاؿ أيةا   إذا كاف المعن  مستقرا  فإف قمت: 
  يية بالنظر إل  ذلؾ؟

فالجكاب أنيا لكثرة االستعماؿ اختير ليا الماةي لخ تيا، كسكغ ذلؾ إرادتيـ بيا معن  
افا  َُّ   االت اؿ كالدكاـ، ك يية الماةي يجكز استعماليا فيما يراد بو ذلؾ، كمنو كا غاُ كر ا  كا

راِحيم ا 
 ، كقكؿ الكميت:(2 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػٍة كناعِ يْ اؽا ُبػػػػػػػػػػػػػػػْؤسا ماعِ ا ذا ما ػػػػػػػػػػػػػػػيْ شا  امايا
 

ػػػػػػػػػػيْ فِ   ػػػػػػػػػػما ػػػػػػػػػػد  ِإذا   أا ا ماةا ػػػػػػػػػػقِ  ـْ ا لاػػػػػػػػػػحا ياْعشا
(3) 

ستقبل" ، كىي لما يُ (إذا)، كلذلؾ ساغ أف يعمميا في الدكاـُ  (اؽا ذا ػ)أال ترػ أف المراد ب 
 انتي .

                                                 

( كابػػف منػػذر، كتػػاب ت سػػير 134( كابػػف المثنػػ ، مجػػاز القػػرآف )ص191ص 33/28البيػػت البػػف مقبػػل فػػي ديكانػػو )ؽ (1) 
( كابػف سػػممة العػكتبي، اإلبانػػة 7/521( كابػف سػػيده، المحكػـ )ج6/2426الجػكىرؼ، ال ػػحاح )ج( ك 2/811القػرآف )ج

( كأبػػػػي حيػػػػاف 5/327( كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج213( كابػػػػف بنػػػػيف الػػػػدقيقي، ات ػػػػاؽ المبػػػػاني )ص3/468)ج
لزليػػػػدؼ، تػػػػاج ( كا9/314( كعبػػػػد القػػػػادر البيػػػػدادؼ، خزانػػػػة األدب )ج333-4/332األندلسػػػي، التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج

 (.  15/77العركس )ج
 .]96: النساء[ (2)
( كالكشػػػػاء، المكشػػػػ  1/244( كال ػػػػراء، معػػػػاني القػػػػرآف )ج246ص 410/11البيػػػػت لمكميػػػػت بػػػػف زيػػػػد فػػػػي ديكانػػػػو )ؽ (3)

( كأبػي الحسػف الب ػرؼ، 67( كأبػي ال ػرج الجػكزؼ، أخبػار النسػاء )ص242( كالجريرؼ، الجميس الكافي )ص86)ص
 (.334-4/333( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج2/226الحماسة الب رية )ج
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ا لمَّ  (عس ) ل. كلك قيل إفَّ عمَّ لكةعيات ال تُ كىذه العمل كميا تم يقات لشيء كةعي، كا
 ."لزمت عدـ الت رؼ لكاف قكال  في الرجاء أُ  (لعلػ)نت مشاركة لكا

 التوضيح والتحميل:     

السبب المانع مف ت رؼ خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .)عس (

 أبي حياف فيما ذكره. شيخو (1)كقد اتبع المرادؼ

في ىذه  (3)، كابف يعيش(2)بك حياف ما ذىب إليو كل مف أبي بكر األنبارؼ كيؤكد أ 
، كعبد القادر (5)، كالسيكطي(4)، ككافقيـ أيةا  النحاة المتأخريف أمثاؿ ابف عادؿ الحنبميالمسألة
 .(6)البيدادؼ

 

 الخالؼ في خبر أفعاؿ المقاربة  -297
 ".كعمميا في األ ل عمل كاف" : (7)قاؿ ابف مالؾ

ا خبر أفعاؿ المقارلة فقاؿ الككفيكف: ىك بدؿ مف كفي البسيط: "أمَّ : " (8)حياف كقاؿ أبك
عم  أف ىذه األفعاؿ ليست ناق ة، فيككف المعن   االسـ بدؿ الم در. كأظف قكليـ مبنيا  

 زيد   با رُ ، فقمت: قا عمرك، ثـ قدمت االسـ، كأخرت الم در خركجُ  با را زيد، ككا  قياـُ  با رُ عندىـ: قا 
 ، كأف ىذا ىك األ ل، كىيزيد   يقكـا  بال عل. كيحتج عم  ىذا بقكليـ: عس  أفْ  ـ جعمتوو، ثقيامُ 

 ليا عم  طريقة كاحدة. تامة، ثـ إف تقدـ االسـ فيك عم  البدؿ حمبل  

                                                 

 (.328)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.23-22أبك بكر األنبارؼ، األةداد )ص (2)
 (.378-4/377شرح الم  ل )جابف يعيش،  (3)
 (.3/528المباب )جابف عادؿ الحنبمي،  (4)
 (.1/471السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.9/316عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (6)
 (.1/389ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  336-4/334التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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ال يككف إال باسـ ال اعل، كلك قدرناه بو لـ يكف البدؿ،  (أفْ )تقديـ ال عل ييير  بأفَّ  دَّ كرُ 
ف لـ نقدره باالسـ لز  ، كىك شاذ، (ؼِّ دِ يْ عا بالمُ  عُ ما سْ تا ) عل باالسـ إال أف تجعمو مف باب بدؿ ال ـكاا

، كألنو إخراج لعس  عف معناىا رأسا  البدؿ ال يككف الزما   كألفَّ   إل  تأكيل القرب. ، كىذا الـز

، كىي تامة. ال علا  زيد   كذىب بعض النحكييف إل  أنو م عكؿ ألنيا في معن : قاربا 
مع  ، كككف الم در بمعن  فاعل ال يككف قياسا  ف الم ادر ال تككف أخبارا  كحممو عم  ذلؾ كك 

 .(أفْ )

 س  زيد  ، فمعن  عا مع أفْ  بإسقاط حرؼ الجر ألنيا تسقط كثيرا   كقيل: مكةعيا ن ب  
 لم عل. أا يَّ يا : تا  علُ يا  با را ، ككا قا كلا ما : عس  زيد لمقياـ؛ ألف معناىا: اخْ يقكـا  أفْ 

فبل يسكغ ىذا في  األل اظ عف مقتةاىا ببل ةركرة، فبل معن  ليا، كأيةا  خرج كىذه التأكيبلت تُ 
 جميعيا" انتي .

 ـيقك  كقيل: ىك مف باب اإلعماؿ، عم  إعماؿ األكؿ. كىك فاسد لقكليـ: عس  أفْ 
يقكـ الزيداف، كال ي ح إةمار م رد في مكةع الجمع ألنو نادر قميل ال  ؾ، كعس  أفْ إخكتُ 

ما جاء منو عم  الندرة، كىذا قياس مستمر كثير ال ينح ر،   حكنما يُ يقاس عميو بات اؽ، كاا 
   كاعاسا  أاْف تاْكراُىكا   :كلـ يسمع الكجو األجكد فيو بكجو. كيقطع ببطبلف ىذا المذىب قكلو تعال 

ْيس ا الثاني لكجكب  ألف فاعل فعل ال يت ل ب عل آخر. ككذلؾ ال يككف عم  إعماؿ ( 1 شا
بينو كلركزه في التثنية كالجمع، إال عم  مذىب الكساسي، كىك باطل لما نُ  ( عس)اإلةمار في 

 في بابو.

 إنما كاف مةارعا   (كما قبميا لا يا مْ مع ىا  مجردا   لكف التـز ككف خبرىا مةارعا  )كقكلو 
ألنيا لؤلخذ في ال عل، فخبره في المعن  حاؿ، فمذلؾ جعمكا في مكةع خبره  (أفْ )مف  مجردا  

 ."فعل الحاؿ
 التوضيح والتحميل:     

 .خبر أفعاؿ المقارلةخبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشاتبع ك 

                                                 

 .]216البقرة: [ (1)
 (.1265-3/1264ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
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 (2)في ىذه المسألة، كتابعيـ السيكطي (1)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو أبك البقاء العكبرؼ  
 أيةا .

 

 عسى( الخالؼ في حذؼ  أْف( مف خبر   -298
 ".ككركد عس  في الرجاء كثير" : (3)قاؿ ابف مالؾ

مف  (أفْ ) حذؼ فذىب جميكر الب رييف إل  أفَّ  (عس )كأما : " (4)كقاؿ أبك حياف
( )أفْ خبرىا ال يككف إال في الةركرة، قاؿ أبك عمي ال ارسي: "كرلما اةطر الشاعر، فحذؼ 

 قاؿ الشاعر:ليا بكاد، كما شبو كاد بعس ،  تشبييا   )عس ( مف خبر

ػػػػػػػػػػػْيتا ِفْيػػػػػػػػػػػوِ  ػػػػػػػػػػػْرُب الَّػػػػػػػػػػػِذْؼ أاْمسا ػػػػػػػػػػػ  اْلكا  عاسا
 

ُه فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج  قاِرْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ   رااءا ياُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكُف كا
(5) 

 كأنشد س: 

ػػػػػػْف ِبػػػػػػبلاِد ابػػػػػػِف قاػػػػػػاِدرٍ  ػػػػػػ   َُّ ُيْيِنػػػػػػي عا  عاسا
 

ػػػػػػػػػػػػػُككبِ ِمػػػػػػػػػػػػػيا نْ مُ بِ   لاػػػػػػػػػػػػػاِب سا ػػػػػػػػػػػػػْكِف الرَّ ٍر جا
(6) 

 كقاؿ آخر: 

ْيػػػػػػػػػػُدهُ  ػػػػػػػػػػاُج ياْبُمػػػػػػػػػػُغ جا جَّ ػػػػػػػػػػ  الحا ػػػػػػػػػػاذاا عاسا ما  كا
 

ِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ِزياػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ إِ   ْزناػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حا اكا  ذاا ناْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف جا
، كتقكؿ:  دخكؿ أفْ  كقاؿ أبك عمي في التذكرة: "إفَّ   في خبر عس  ىك األكثر، كال يمـز

جاسز في الكبلـ  في الكبلـ. كظاىر كبلـ س أف استعماؿ خبر عس  بيير أفْ  (يقكـُ  عس  زيد  )

                                                 

 (.193-1/192راب )جأبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلع (1)
 (.476-1/474السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/390ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.4/340أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
( كابػف عبػد رلػو، العقػد ال ريػػد 3/159( كسػيبكيو، الكتػاب )ج59ص 1/5البيػت ليدبػة بػف خشػـر العػذرؼ فػي شػػعره )ؽ (5) 

( كأبػػي عمػػي القيسػػي، إيةػػاح 1/72( كالقػػالي، أمػػالي القػػالي )ج151ابػػف عبػػد رلػػو، طبػػاسع النسػػاء )ص( ك 6/257)ج
( 1/455( كابػف مالػؾ، شػرح الكافيػة الشػافية )ج3/491( كابػف سػممة العػكتبي، اإلبانػة )ج1/113شػكاىد اإليةػاح )ج

( كخالػػػػد األزىػػػػرؼ، شػػػػرح 2/691( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػة )ج754كابػػػػف ىشػػػػاـ األن ػػػػارؼ، مينػػػػي المبيػػػػب )ص
 (.1/277( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج1/283الت ريح )ج

( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ 4/139( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج81ص 10/1البيػػت ليدبػػة بػػف خشػػـر العػػذرؼ فػػي شػػعره )ؽ (6) 
ي فػػي أبػػي ( كنسػػب البيػػت لسػػماعة بػػف أسػػكؿ النعػػام5/6( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح كتػػاب سػػيبكيو )ج3/168)ج

 (.15/55( كابف منظكر، لساف العرب )ج2/137محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج
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بكاد ي عل". فأطمق القكؿ، كلـ  تشبييا   ،مف العرب مف يقكؿ: عس  ي علُ  ألنو قاؿ: "كاعمـ أفَّ 
يقيد ذلؾ بالشعر". قاؿ ابف ع  كر: "كينبيي أف ال يحمل كبلمو عم  عمكمو ألنيا لـ تح ع 

 ."إال في ةركرة" انتي  بيير أفْ 
 التوضيح والتحميل:     

 .( مف خبر )عس (حذؼ )أفْ خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

ك حياف في ىذه المسألة ىك ما عميو ساسر النحاة المتقدميف كالمتأخريف عم  كما ذكره أب 
، كأبي البقاء (3)، كأبي عمي القيسي(2)، ابف ع  كر(1)السكاء أمثاؿ أبي البركات األنبارؼ 

 .(7)، كعبد القادر البيدادؼ(6)، كالسيكطي(5)، كالمرادؼ(4)العكبرؼ 

 

 ب ودنا وألـ( دخوؿ  أْف( عمى أفعاؿ المقاربة نحو  قار  -299
 ".كمقركنا  بأْف مع أكل  كما بعدىا" : (8)قاؿ ابف مالؾ

ستعمل يُ  مما األجكد فيو أفْ  (با قارا )كزعـ أبك القاسـ الزجاجي أف : " (9)كقاؿ أبك حياف
 .بأفْ 

، كليست مف ىذا ستعمل إال بأفْ عميو كعم  مف أدخميا في أفعاؿ المقارلة بأنيا ال تُ  ردَّ كُ 
في ف يح الكبلـ،  ت داخمة عم  المبتدأ كالخبر بدليل مجيء م عكليا اسما  الباب ألنيا ليس

ـا  زيد   با تقكؿ: قارا   .القيا

 ليست مف ىذا الباب. (با قارا ). يعني أنيا مثل "ككذلؾ اخمكلق"قاؿ بعض أ حابنا: 

                                                 

 (.  110-109أسرار العرلية )صأبك البركات األنبارؼ،  (1)
 (.  153-152ابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص (2)
 (.  115-1/113إيةاح شكاىد اإليةاح )جأبك عمي القيسي،  (3)
 (.1/194المباب في عمل البناء كاإلعراب )جأبك البقاء العكبرؼ،  (4)
 (.  462الجن  الداني )صالمرادؼ،  (5)
 (.  476-1/475ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (6)
 (. 9/328عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (7)
 (.1/389شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
 (.  4/341أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (9)
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فجاء في  (َـّ ألا )ا ت عل. كأمَّ  في قكليـ: دنكت أفْ  فذكر س اقتراف ال عل بأفْ  (نادا )كأما 
ُرهُ الحديث " َـّ أاْف ياْذىابا با ا الا اُه  َُّ ألا ْيء  قاةا ا ُيْنِبُت : "، كفي الحديث أيةا  (1)"لاْكالا أانَُّو شا ِإفَّ ُكلَّ ما

ُـّ  باط ا أاْك ُيِم ِليُع ياْقُتُل حا  .(2)"يقتل أفْ  َـّ مِ : أك يُ " يريدالرَّ
 التوضيح والتحميل:     

)قارب قكليـ  كؿ )أْف( عم  أفعاؿ المقارلة نحك دخ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .كدنا كألـ(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)ابف عقيلاتبع ك 

 ىذه المسألة.  يخصحياف فيما  ا ذىب إليو أبكم (4)السيكطي ككافق

 

 ض السيف مف  أْف( في خبر  عسى(يتعوجواز  -300
 ، قاؿ الشاعر:(عس )في خبر  (أفْ )كقد تعكض السيف مف : " (5)قاؿ أبك حياف

ػػػػػػػػػعا  ػػػػػػػػػ  طا سا ػػػػػػػػػف طا ِمػػػػػػػػػ ئٍ يِّ  هِ ذِ ىاػػػػػػػػػ دا ْعػػػػػػػػػبا  ئٍ يِّ
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػماػػػػػػػػػػػالكُ  تِ بلَّ ُغػػػػػػػػػػػ ئُ  ِ طْ تُ سا حِ انِ كا   كالجا
(6) 

 ."سكؼ، كتقرب منيا السيف -يعني مكاف أفْ -كةع مكانيا كفي البسيط: كلـ تُ  
 التوضيح والتحميل:     

( في خبر تعكيض السيف مف )أفْ  النحكييف جكازعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .)عس (

                                                 

 (.4/272( كابف األثير: النياية )ج1/90قاسـ بف سبلـ، غريب الحديث )جال (1)
مسمـ،  حيح مسمـ، تخكؼ مػا [ك ]2842: رقـ الحديث4/26البخارؼ،  حيح البخارؼ، فةل الن قة في سبيل هللا، [ (2)

ـ رقػػػػ :17/84ابػػػػف حنبػػػػل، مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػل[ك ]1052: رقػػػػـ الحػػػػديث2/727يخػػػػرج مػػػػف زىػػػػرة الػػػػدنيا، 
 .  ]3995: رقـ الحديث5/131ابف ماجو، سنف ابف ماجو، فتنة الماؿ، [ك ]11035الحديث

 (.1/293ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/477السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.  4/342أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
( كبػبل نسػبة فػي أبػي حيػاف األندلسػي، 398)ص حماسػةشػرح ديػكاف الفي التبريػزؼ،  قسامة بف ركاحة السنبسيالبيت ل (6)

( كالمػػػػرادؼ، الجنػػػػ  الػػػػػداني 4/342( كأبػػػػي حيػػػػػاف األندلسػػػػي، التػػػػذييل كالتكميػػػػػل )ج3/1227ارتشػػػػاؼ الةػػػػرب )ج
( كالسػػػيكطي، 203( كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي المبيػػػب )ص1/129( كالمػػػرادؼ، تكةػػػيح المقا ػػػد )ج460)ص

 (.1/445شرح شكاىد الميني )ج
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (1)السيكطي كأيد
 

 دخوؿ الباة عمى خبر أوشؾ المقروف بػ أْف(  -301
 كقد تدخل الباء عم  خبر أكشؾ المقركف بأف، قاؿ:: " (2)قاؿ أبك حياف

ْيِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، ُتكِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػِكْيفا بػػػػػػػػػػػػػػػػػأْف تارا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذؿا  أعا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرْيعا ، الا أُزْكُر، كاالا ُأزاارُ    ا
(3) 

 التوضيح والتحميل:      

 .دخكؿ الباء عم  خبر أكشؾ المقركف بػ)أْف(إمكانية عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (4)ككافق السيكطي 
 

 الخالؼ في إعراب خبر  عسى(  -302
ر يْ كا ليُ قكؿ العرب: عس  ا من كبا   كمثاؿ جعل خبر عس  م ردا  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".سا  ؤُ أبْ 

ْير س  عا )كقالت العرب: : " (6)كقاؿ أبك حياف س من كب عم  أنو ؤُ بْ أا ، فا (سا  ؤُ بْ أا الُيكا
س. كقاؿ ابف كيساف: ؤُ بْ عند س كالب رييف، كىك عم  حذؼ مةاؼ، أؼ: ذا أا  (عس )خبر 
        . كنظره بقكلو. قاؿ م عب بف أبي بكر الخشني: كىذا حسفسا يبأا  م در، كالتقدير: أفْ أاْبُؤسا  

 ا يككف. كفي ىذيف  مةمرة، التقدير: أفْ  (يككف )خبر أاْبُؤسا  كقاؿ الكساسي:  .( 7 فاطاِ قا ماْسح 
". كفي ىذيف أاْبُؤسي بيأت التقديريف حذؼ مةاؼ، أؼ: أىل. كقاؿ أبك عبيد: "التقدير: أفْ 

 ك متيا، كقد منع ذلؾ س كاألكثركف. (أفْ )القكليف حذؼ 

                                                 

 (.1/477السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  4/342أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل 3/1226البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي، ارتشػػاؼ الةػػرب )ج (3)

 (.1/477( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج4/342)ج
 (.1/477السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/393ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.344-4/343أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 .]33ص: [ (7)
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 ألنو أخبر بالم در، كال يككف في الرجاء. ( ار) ىي في ىذا المثل بمعن كقيل: 

: كبلـ العرب كمو: -بف يحيي يعني أحمد-كقاؿ أبك عمر الزاىد: "قاؿ أبك العباس 
خبره، كمف العرب مف يجعميا في معن  كاف، فيقكؿ:  مبتدأ كقاسما   ، فتجعل زيدا  قاسـ   عس  زيد  

جاء الخبر عف عمر بف الخطاب رةي هللا عنو أنو قاؿ لمرجل كليذه العمة  عس  زيد قاسما  
ْير أْبُؤسا  ": الذؼ كجد منبكذا    انتي . (1)"عس  الُيكا

، بالرفع، كأنو كبلـ قاسـ   أنو يجكز: عس  زيد    فظاىر ىذا النقل عف أحمد بف يحي
  العرب، كال يككف لعس  عمل البتة، كىذا شيء ال يعرفو الب ريكف.

، كلذلؾ أثبتيا لية لمعرب ال ةركرة كال قاسما   أنو يجكز: عس  زيد   أيةا  كظاىر كبلمو 
مف رفع االسميف مخالف لرأؼ الب رييف، كلك كاف كما زعـ أحمد بف يحيي  . كىذا أيةا  نادرا  

 ."في نثرىـ كنظميـ، كال نح ظو جاء مف كبلميـ العرب لكاف ذلؾ ثابتا   ـبعد عس  كأنو كبل

   التوضيح والتحميل:   

 .إعراب خبر )عس (خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)، كخالد األزىرؼ (2)كيؤكد كل مف الشاطبي 

 

 أفعاؿ المقاربةمذىب جميور النحاة في المقروف بػ أْف( الواقع بعد أسماة  -303
عند سيبكيو، بل ىك من كب  ا الباب خبرا  كليس المقركف بأف في ىذ" : (4)قاؿ ابف مالؾ

قمت: كالكجو عندؼ أف تجعل عس  ... لجر، أك بتةميف ال عل معن  قارببإسقاط حرؼ ا
ِسبا   :كال عل كجو بما يكجو كقكع حسب عمييا في نحك ، فإذا أسندت إل  أفْ ناق ة أبدا   أاحا

ُككا  النَّاُس أاْف ُيْترا
   ميا، ال تخرج عس  عف أ ميا بمثل:فمما لـ تخرج حسب بيذا عف أ  (5 

 ْيس ا كاعاسا  أاْف تاْكراُىكا بل يقاؿ في المكةعيف: سدت أف كال عل مسد الجزأيف. كيكجو   شا

                                                 

 .]2661: رقـ الحديث3/176البخارؼ،  حيح البخارؼ، باب إذا زك  رجل رجبل  ك اه، [ (1)
 (.2/262المقا د الشافية )جالشاطبي،  (2)
 (.279-1/278)جشرح الت ريح خالد األزىرؼ،  (3)
 (.1/394ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (4)
 .]2العنكبكت: [ (5)
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بأف المرفكع اسـ عس ، كأف كال عل بدؿ سد مسد جزأؼ  ( 1 فاعاسا   َُّ أاْف ياْأِتيا ِباْل اْتحِ  : نحك
 ".لـ يكجد المبدؿ منو د مسدىما لكاإلسناد، كما كاف يس

كالثاني: أنو في مكةع الخبر ليذا األفعاؿ، كمكةعو ن ب إذ : " (2)كقاؿ أبك حياف
أ مو المبتدأ كالخبر، كعممت عمل كاف، ك ححو األستاذ أبك الحسف بف ع  كر، كىك مذىب 

 ."الجميكر
 التوضيح والتحميل:     

في المقركف بػ)أْف( الكاقع بعد مذىب جميكر النحاة  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 أفعاؿ المقارلة.أسماء 

شيخيـ أبي حياف  (6)كناظر الجيش، (5)كالسمسيمي ،(4)كابف عقيل ،(3)كقد اتبع المرادؼ
 فيما ذكره.

 في ىذه المسألة. (7)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ 
 

 لغات  عسى( في حاؿ اتصاؿ الضمير بيا  -304
ف أسندت عس  إل  ةمير متكمـ أك مخاطب أك إناث غاسبات  : (8)لؾقاؿ ابف ما "كاا

 جاز كسر سينيا كفتحيا، كال تح أشير".

إذا كاف فاعميا ةمير متكمـ  لا عا كفا  لا عِ كفي البسيط: "كفييا ليتاف: فا : " (9)كقاؿ أبك حياف
ذا كاف فاعميا ، كذا ذكر أبك ب تح العيف لا عا غيره لـ يكف إال فا  -كىك اسميا -أك مخاطب، كاا
سمع فييا إال ما ذكر. كساسغ أف تستعمل كل كاحدة في مكةع عثماف، كقد قيل: إنيا لـ يُ 

                                                 

 .]52الماسدة: [ (1)
 (.  4/347أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.330المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (3)
 (.1/299ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.1/346جالسمسيمي، ش اء العميل ) (5)
 (.3/1272ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.108أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (7)
 (.1/396شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
 (.4/358التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (9)
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        نحك: لا عِ كفا  لا عا ا قالكا في المخاطب فا بؾ زنادؼ، كلمَّ  ْت يا رِ ككا  دُ نْ ػ الزَّ را األخرػ كما قالكا: كا 
  ْـ ْيُت عاسا

 و. عل مثمُ يُ  أفْ ( س  زيد  ع)عم  القراءتيف ال يبعد في  (1 

 ".بو!" انتي  سِ عْ ساه! كأا عْ ، كما أا سٍ عا فيك   ا سِ عرابي: عا ابف األ  كحك

 التوضيح والتحميل:     

 .ليات )عس ( في حاؿ ات اؿ الةمير بياعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 في ىذه المسألة. (2)ما ذىب إليو ابف سيده أبك حياف ككافق 
 

 لغات  كاد( -305
 ".بكقكع ال عل عسيرا   كتن   كاد إعبلما  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".ادُ كا تا  تا دْ ككُ  تا دْ كفي البسيط: فييا ليتاف كِ : " (4)كقاؿ أبك حياف

 التوضيح والتحميل:     

 ليتيف مف ليات )كاد(. عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 في ىذه المسألة. (5)كماؿ أبك حياف إل  ما قالو الثمانيني 

 

 األمر مف  أوشؾ( -306
 "."كشذ استعماؿ اسـ فاعل أكشؾ : (6)قاؿ ابف مالؾ

 :ك قرا  ة  ىير األمر مف أكشؾ، قاؿ ي ف قطاكفي شعر ز ":  (7)كقاؿ أبك حياف

 

                                                 

 .]246البقرة: [ (1)
 (.2/220ابف سيده، المحكـ )ج (2)
 (.1/396ييل البف مالؾ )جشرح التسابف مالؾ،  (3)
 (.4/369التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.442الثمانيني، شرح الت ريف )ص (5)
 (.1/401شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.4/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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ػػػػػػػػػػػػػػػبا ا قا ذا   إِ تاػػػػػػػػػػػػػػػحا  ػػػػػػػػػػػػػػػ  أا لاػػػػػػػػػػػػػػػكْ أُ  ْت ةا  هِ رِ افِ ظا
 

ػػػػػػػػػػػػػػكْ أا كا   ػػػػػػػػػػػػػػبِ  ؾا شا ػػػػػػػػػػػػػػخْ تا  ـْ ا لاػػػػػػػػػػػػػػما ػػػػػػػػػػػػػػيا  وُ شا  (1)عُ قا
 التوضيح والتحميل:      

 .األمر مف )أكشؾ(مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (3)كناظر الجيش ،(2)المرادؼ كل مف كقد اتبع

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبكذىب إل  ما  (4)السيكطي كنحا 
 

 أفعل التفضيل مف  أوشؾ( -307
 استعماؿ أفعل الت ةيل منو، قاؿ: كفي شعره أيةا  ":  (5)قاؿ أبك حياف

رْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمْخػػػػػػػػػػػػػػػػػِدر  كا ما اباػػػػػػػػػػػػػػػػػكا مايػػػػػػػػػػػػػػػػػِو مايا  ة  د  عا
 

ػػػػػػػػػػػػػُد الرِّ يْ ِ ػػػػػػػػػػػػػيا    ؿُ ازِ ناػػػػػػػػػػػػػـٍ يُ كْ لَّ ياػػػػػػػػػػػػػاؿا ُكػػػػػػػػػػػػػجا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا مِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػْنػػػػػػػػػػػػػػػػػبأاكشا  ناػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ اِكرا ِقرْ ُو أف ُيسا

 
ػػػذا إِ   ػػػاؿا عا ْ ػػػ فْ ا شا ػػػكا خا ػػػافِ الِ ِض العا  (6)لُ ي األسا

 التوضيح والتحميل:      

 .أفعل الت ةيل مف )أكشؾ(مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (7)شناظر الجياتبع ك 

 في ىذه المسألة. كتمميذه ناظر الجيش حياف إليو أبك ذىبا م (8)السيكطي ككافق

 
                                                 

( كنػاظر الجػيش، 4/371التػذييل كالتكميػل )جي، ( كأبػي حيػاف األندلسػ66البيت لزىير بف أبػي سػمم  فػي ديكانػو )ص (1)
 (.  3/1289تمييد القكاعد )ج

 (. 335)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.3/1289ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/473السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.4/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
( كابػػف الشػػجرؼ، مختػػارات 2/941( كابػػف قتيبػػة، المعػػاني الكبيػػر )ج99ديكانػػو )ص لزىيػػر بػػف أبػػي سػػمم  فػػي افالبيتػػ (6) 

تمييػػد نػػاظر الجػػيش، ك ( 4/371)ج التػػذييل كالتكميػػلكأبػػي حيػػاف األندلسػػي،  (2/18شػػعراء العػػرب البػػف الشػػجرؼ )ج
 (.3/1289)ج القكاعد

 (.3/1289ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (7)
 (.1/473كطي، ىمع اليكامع )جالسي (8)
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 اسـ الفاعل مف  كاد( -308
  كاسـ فاعل كاد كقكؿ كثير:: " (1)المرادؼ قاؿ

نَّنػػػػػػػػػػػػي ـِ كااِا ػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػػػػػْكـا الرِّجا  أاُمػػػػػػػػػػػػْكُت أاس 
 

اِسػػػػػػػػػػػػػدُ   ياِقينػػػػػػػػػػػػػا  لاػػػػػػػػػػػػػراْىف  ِبالَّػػػػػػػػػػػػػِذؼ أاناػػػػػػػػػػػػػا كا
(2) 

 التوضيح والتحميل:      

 .اسـ ال اعل مف )كاد( عم  ابف مالؾ المرادؼاستدرؾ 

 المرادؼ  فيما ذكره. (5)، كناظر الجيش(4)كالسمسيمي ،(3)ابف عقيلاتبع ك 

 في ىذه المسألة.حياف  إليو أبك ذىبا م (6)السيكطي ككافق

 

 األحرؼ الناصبة االسـ الرافعة الخبر الباب الخامس عشر :
 

( وأخواتياال -309  خالؼ في رافع الخبر في  إفَّ
 ".الرافعة الخبر" : (7)قاؿ ابف مالؾ

كقكلو الرافعة الخبر ىذا مختمف فيو، فمذىب الب رييف أنو ىي : " (8)كقاؿ أبك حياف
الرافعة لمخبر كما ىي النا بة لبلسـ، كأنيا عممت عمميف. كمذىب الككفييف أنيا لـ تعمل في 

 ؽ عم  رفعو قبل دخكليا.، بل ىك باالخبر شيسا  

                                                 

 (.335)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1) 
( 335)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(( كالمرادؼ، 1/459البيت لكثير عزة في ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية )ج (2) 

( 3/1288تمييد القكاعد )ج( كناظر الجيش، 1/350( كالسمسيمي، ش اء العميل )ج1/304كابف عقيل، المساعد )ج
( كلـ أقف عميو في ديكانو. كالبيت ببل نسبة في ابف مالؾ، شرح األشمكني 2/700كالعيني، المقا د النحكية )ج

 (. 1/473( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج1/287ألل ية ابف مالؾ )ج
 (.1/304ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/350السمسيمي، ش اء العميل )ج (4)
 (.3/1288)ج تمييد القكاعدظر الجيش، نا (5)
 (.1/473السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.2/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  7-5/6التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (8)
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مف العرب ييمطكف،  ناسا   كمف حجتيـ ما حكاه س عف العرب حيف قاؿ: "كاعمـ أفَّ 
( مرت ع بيا، فإذا قمت خبر )إفَّ  مف مذىبو أفَّ  ألفَّ  ذاىباف". جعل ىذا غمطا   ؾ كزيد  فيقكلكف: إنَّ 

ف. كالككفيكف ال ييمطكف ( بالرفع فقد أعممت االبتداء في الخبر، كال يعمل في اسـ عامبل)كزيد  
 منطمقاف. العرب في مثل ىذا، بل ىك شاىد ليـ، كالمعن : أنت كزيد  

أف يمييا كما  بيا لجاز قاؿ السييمي: "كمما يدؿ عم   حة قكليـ أنو لك كاف مرفكعا  
نَّ   ما الممتنع ما عمل فيو غيره.يمي كل عامل ما عمل فيو، كاا

تمؾ أفعاؿ، فرفعت  (؛ ألفَّ )ظننتُ اف( كىذه الحركؼ أةعف مف )ك ـ أفَّ كمف حجتي
كن بت كما تعمل األفعاؿ، كىذه حركؼ، كالحركؼ إنما تعمل في اسـ كاحد أك في فعل 

 حركؼ الشرط في عمميا في الجكاب نظر كاختبلؼ" انتي . خا ة، إال أفَّ 

( إال المن كب ألنيـ قد فرقكا بيف ما كاف كقاؿ أبك إسحاؽ الزجاج: إنما لـ يل )إفَّ 
كرع بو ال عل مف غير أف يككف في مكةع عف معناه كليف ما ُة  مكةع ال عل مؤديا   مكةكعا  

، منطمقا   ، فيذا في مكةع: ليس زيد  منطمقا   عل في مكةع ال عل قكلؾ: ما زيد  ال عل؛ فالذؼ جُ 
 .منطمق   زيدا   مكةعو: إفَّ  كرع بو ال عل كليس مكةكعا  كىك مؤد عف معناه. كالذؼ ُة 

 كاحدا   عل في الحركؼ ما في ال عل مف العمل إال مكةعا  ف سميماف: جُ كقاؿ عمي ب
، منطمق   زيدا   ، كقيل: إفَّ عمرا   ، كما قيل: ةرب زيد  منطمقا   ليككف لم عل فةيمة، فقيل: ما زيد  

 ."ةرب عمرك كالذؼ فةل بو ال عل لت رفو: زيدا   ك،عمر  كما قيل: ةرب زيدا  
 التوضيح والتحميل:     

( كأخكاتياخبلؼ النحكييف في   عم  ابف مالؾ بك حيافاستدرؾ أ  .رافع الخبر في )إفَّ

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع كل مف 

في ىذه المسألة، كتابعيـ  (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ 
 أيةا . (4)السيكطي

 

                                                 

 (.336)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.3/1298ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.150-1/144اإلن اؼ )جكات األنبارؼ، أبك البر  (3)
 (.1/490السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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310- )  أنواع  إفَّ
 ".إفَّ لمتككيد" : (1)قاؿ ابف مالؾ

(ح القكؿ في ما كمف مُ : " (2)كقاؿ أبك حياف ( ما ذكره في )اليرة( مف أفَّ  )إفَّ ليا  )إفَّ
لمم عكؿ مف األنيف عم   مبنيا   األنيف. كماةيا   فا مِ  . كأمرا  ـْ عا عشرة أنحاء: لمتحقيق. كبمعن  نا 

لؤلنث   . كأمرا  فا بْ عا ، أؼ: اتْ لمنساء: إفَّ ف، تقكؿ يْ مف األا  في ىذا األنيف. كأمرا   لية رد، تقكؿ: إفَّ 
خبارا  فا لْ رُ ، أؼ: اقْ با رُ ، أؼ: قا لمنساء مف آفا  ، لحقو نكف التككيد. كأمرا  ػأا ف كا مِ  عف المؤنث  . كاا

فَّ فا لْ رُ المجمكع، أؼ: قا  ( قاؿ: ، فنقل كحذؼ. كعم  مف أعمل )إفْ أنا قاسـ   ، األ ل: إفْ قاسـ   . كاا
 ."قاسما   إفَّ 

 التحميل:     التوضيح و 

( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  عند النحكييف. أنكاع )إفَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)المرادؼكاتبع 
 

( التلكيد  -311  الخالؼ في إفادة  أفَّ
معناىا التككيد. كال يظير لي ىذا  ( الم تكحة أيةا  )أفَّ  كذكركا أفَّ : " (4)قاؿ أبك حياف

في النسبة  َـّ م در، كلك  رحت بالم در المنسبؾ منيا لـ يكف ثا يا ينسبؾ منيا المعن  ألنَّ 
 ؾ، لـ يكف فيو تككيد البتة.يني انطبلقُ ما : با ؾ منطمق  يني أنَّ ما تككيد، لك قمت في با 

( الم تكحة تككف لمتككيد، كت يد السبؾ. قمت: كعم  كفي )البسيط(: "قاؿ النحكيكف: )أفَّ 
ذا كانت سابكة يا إذا كانت لمتىذا إشكاؿ، كىك أنَّ  أكيد كاف معناىا تحقيق الخبر كتأكيد النسبة، كاا

في السبؾ عدـ قبكؿ ال دؽ  بطل الخبرية؛ ألفَّ سبكيا يُ  كاف في ذلؾ إبطاؿ الخبرية ألفَّ 
 كالكذب.

فتحيا يككف  دة ىي المكسكرة ليس إال، لكفَّ الم تكحة أ ميا الكسر، كالمؤكِّ  كالجكاب: أفَّ 
 زيدا   أفَّ  ممتُ ، ثـ قمت: عا منطمق   زيدا   و، فإذا قمت: إفَّ د ثبكتُ  رد المؤكِّ ل يركرتيا في تأكيل الم

                                                 

 (.2/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (. 5/8التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (. 337)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.  9-5/8أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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د الثابت، فعم  ىذا ال تككف إال عبلمة عم  السبؾ ال لمتأكيد ، فمعناه: عممت أف المؤكِّ منطمق  
 ".كالسبؾ" انتي 

 التوضيح والتحميل:     

( التأكيد إفادةخبلؼ النحكييف في   عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .)أفَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼ كاتبع

 

  لكف( لمتوكيد -312
 ".لبلستدراؾ لكف" : (2)قاؿ ابف مالؾ

 . ")لكف( لبلستدراؾ زاد غيره: كلمتككيدكقكلو ك:  (3)كقاؿ أبك حياف
 التوضيح والتحميل:     

 .)لكف( لمتككيدمجيء   عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)ادؼالمر كاتبع 

 إل  ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كذىب السيكطي 

 

 حد االستدراؾ -313
لمحككـ عميو يخالف  كمعن  االستدراؾ الذؼ فييا أنؾ تنسب حكما  ":  (6)قاؿ أبك حياف

بد أف يككف يتقدميا كبلـ مم كظ بو أك مقدر كال الحكـ الذؼ لممحككـ عميو قبميا، كلذلؾ البد أفْ 
ف ي كقكعيا بيف الخبلفيف خبلؼ،  كاف خبلفا   ، فإفْ لما بعدىا أك ةدا   الكبلـ الذؼ قبميا نقيةا  

فْ  . كمثاؿ لكنو متحرؾ   فاإلجماع عم  أنو ال يجكز. فمثاؿ النقيض: ما ىذا ساكف   كاف كفاقا   كاا

                                                 

 (.337)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.5/9أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.337)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/485السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.10-5/9أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 . كمثاؿ الكفاؽ: ما زيد  شارب   ولكنَّ  ، كمثاؿ الخبلؼ: ما ىذا قاسـ  و أبيُض لكنَّ  الةد: ما ىذا أسكدُ 
 .قاسـ   عمرا   لكفَّ  قاسـ  

كفي )البسيط(: "معناىا االستدراؾ لخبر تكىـ أنو مكافق لما قبمو في الحكـ، فأت  بو 
ا قيل ، لمَّ قاعد   عمرا   لكفَّ  زيد   لرفع ذلؾ التكىـ، أك تقريره، أك لتأكيد األكؿ كتحقيقو، نحك: ما قاسـ  

بينيما أك مبلبسة، فرفعت ذلؾ التكىـ، كاستدركت  و لشبوٍ مثمُ  عمرا   تكىـ أفَّ  ( فكأنوزيد   )ما قاسـ  
ـا  يا في ت عميو )لك(، ككأنَّ لَّ ما دا  ، فأكدتا ـْ قُ و لـ يا لكنَّ  ل عمتُ  فبلف   في كبلمؾ ذلؾ، كنحك: لك قا

ِثير ا لا   :، قاؿ تعال جة لما دخل في األكؿ تكىما  خرِ المعن  مُ  ـْ كا لاْك أارااكاُي ـْ  كا ِشْمُت  ا
، ثـ قاؿ: (1 

  ـا مَّ لاِكفَّ  َّا سا كا
ـا ـ كثيرا  يُ أؼ: ما أراكا  (2  ، فييا معن  التأكيد دا عا و قا كلكنَّ  زيد   . ككذلؾ: ما قا

 لـ تتةمف مخال ة في المعن ، كالم ع مخالف، كالمعن  يمكف أفْ  لمةمكف الجممة األكل . فإفْ 
ـا  يةحؾ، فقد يقاؿ إنو ال يجكز ألنو ال فاسدة في االستدراؾ،   لكف ما أت زيد   يكافق، نحك: ما قا
. كقد يقاؿ ىك جاسز ألنو استدراؾ فاسدة مخال ة األكؿ في الثبكت كالن ي، فيةيع معن  لكفَّ 

 ."فأشبيت األكؿ" انتي ، كفيو تمخيص كبعض زيادة

 التوضيح والتحميل:     

  ؾ عند النحكييف.تعريف حد االستدرا عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (4)كناظر الجيش، (3)المرادؼكاتبع كل مف 

 مذىب أبي حياف في ىذه المسألة.قريب مف  (5)السيكطيك  

 

 الخالؼ في  لكف( ىل ىي بسيطة أـ مركبة؟  -314
يا بسيطة، كاختم كا أىي بسيطة أـ مركبة: فذىب الب ريكف إل  أنَّ : " (6)قاؿ أبك حياف

 يا منتظمة مف خمسة أحرؼ، كىي أق   ما جاء عميو الحرؼ.نَّ كأ

                                                 

 .]43: األن اؿ[ (1)
 .]43األن اؿ: [ (2)
 (.337)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.3/1299ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/485السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.11-5/10التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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(، كسقطت ف )أفَّ رحت اليمزة مِ ، فطُ أفَّ  أ ميا: لكفْ  يا مركبة، كأفَّ كذىب ال راء إل  أنَّ 
 ، كما قاؿ الشاعر:( حيث استقبمت ساكنا  نكف )لكفْ 

ماْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ِبآِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو كاالا أاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاِطيُعوُ   فا
 

ػػػػػافا   ِؾ اْسػػػػػِقِني ِإْف كا ػػػػػاُؤؾا ذاا فاْةػػػػػلِ كاالا ما
(1) 

 (.اْسِقِني( اللتقاسيا ساكنة مع سيف )فحذؼ نكف )لكفْ  

( كالكاؼ زاسدة، كاليمزة )إفَّ يا مركبة مف )ال( كف الككفييف أنَّ كنقل  احب )المباب( ع
 ".محذكفة، قاؿ: "كىذا ةعيف جدا  

مف )ال( كثريف. كقيل: ىي مؤل ة كفي )البسيط(: "قيل: ىي غير مؤل ة، كىك مذىب األ
( عم  أ ميا، كلذلؾ كقعت بيف كبلميف لما فيو مف ن ي لشيء )أفَّ (، كالكاؼ لمتشبيو، ك)كأفَّ ك

ثبات لييره، كىك رأؼ أؼ زيد  ـا  -يعني السييمي  -كاا ( فكأنؾ قاعد   عمرا   لكفَّ  زيد   فإذا قمت )قا
كبت ىذه الحركؼ ، ثـ رُ عمرك علِ ال ك ِ  زيدٍ  علُ ، كيتأكؿ في المعن : فِ قاعد   عمرا   قمت: ال كأفَّ 

(، كلـ يقع التييير في األكؿ منيا ذفت ىمزة )أفَّ سرت الكاؼ، كحُ الثبلث، فانتشر تيييرىا، فكُ 
سرت الكاؼ )كُ  -يعني السييمي  -ألنو ال در، كالتييير في األكاخر كاألكساط. كقاؿ أبك زيد 

ؼ بعض الككفييف، فما دخمت ( المكسكرة، كىك رأاأل ل )إفَّ  لمداللة عم  المحذكؼ(، يعني أفَّ 
يرت الكاؼ بالكسر لتدؿ عم  المحذكؼ لكثرة التييير. كىذا ذفت اليمزة غُ الكاؼ فتحت، فمما حُ 

 ."المذىب ال دليل عميو" انتي 
 التوضيح والتحميل:     

)لكف( ىل ىي بسيطة أـ خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .مركبة؟

 أبي حياف فيما ذكره. يخوش (2)المرادؼكاتبع 

 
                                                 

( 1/27( كسػػػيبكيو، الكتػػػاب )ج233( كال راىيػػػدؼ، الجمػػػل )ص56ص 50/7)ؽ البيػػػت لمنجاشػػػي الحػػػارثي فػػػي ديكانػػػو (1) 
(  كالمرزلػاني، المكشػح 1/254( كأبػي سػعيد السػيرافي، شػرح كتػاب سػيبكيو )ج1/207كابف قتيبة، المعػاني الكبيػر )ج

محاةػػػػػرات األدبػػػػػاء الراغػػػػػب األ ػػػػػ ياني، ( ك 1/135كيو )جشػػػػػرح أبيػػػػػات سػػػػػيب( كأبػػػػػي محػػػػػػمد السػػػػػيرافي، 124)ص
( كأبػػي الحسػػف 10/7017( كالحميػػرؼ، شػػمس العمػػـك )ج2/167( كابػػف الشػػجرؼ، أمػػالي ابػػف الشػػجرؼ )ج2/707)ج

( 1/260( كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج115( كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص2/250الب رؼ، الحماسة )ج
 (. 10/419كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج

 (.336)ص النحكؼ( شرح التسييل )القسـالمرادؼ،  (2)
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 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (1)السيكطي ككافق
 

( ىل ىي بسيطة أـ مركبة؟ -315  الخالؼ في  كلفَّ
 ".ككأفَّ لمتشبيو" : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ( لمتشبيو ذىب الخميل كس كاألخ ش كجميكر)كأفَّ كقكلو ك":  (3)كقاؿ أبك حياف
 زيدا   : إفَّ أسد   زيدا   (، فأ ل كأفَّ مركبة مف كاؼ التشبيو كمف )إفَّ يا الب رييف كال راء إل  أنَّ 

( مؤكدة لو، ثـ أرادكا االىتماـ بالتشبيو الذؼ عميو عقدكا الجممة، )إفَّ ، فالكاؼ لمتشبيو، ككأسدٍ 
فأزالكا الكاؼ مف كسط الجممة، كقدمكىا إل  أكليا إلفراط عنايتيـ بالتشبيو، فمما أدخمكا الكاؼ 

، أبدا   ( المكسكرة اليمزة ال يتقدميا حرؼ الجر، كال تقع إال أكال  )إفَّ  ( كجب فتحيا ألفَّ فَّ عم  )إ
 متقدمة. فييا كىي متكسطة كحالة فييا كىي كبقي معن  التشبيو الذؼ كاف

 كقاؿ بعض الب رييف: "ىذا خطأ ألنو يمـز قاسمو أف يأتي بخبر الكاؼ" انتي .

ككاؼ التشبيو" ليس ب حيح لكجكد  يا مركبة مف إفَّ كقكؿ ابف ىشاـ: "ال خبلؼ في أنَّ 
 الخبلؼ فييا.

كاؼ، كأال تككف مركبة مف ةع لمتشبيو كالكُ  بسيطا   ( حرفا  كاألكل  أف تككف )كأفَّ 
 ."التركيب عم  خبلؼ األ ل (؛ ألفَّ )إفَّ الكاؼ ك

 التوضيح والتحميل:     

( ىل ىي بسيطة أـ )خبلؼ النحكييف في   عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف كأفَّ
 .مركبة؟

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (5)، كناظر الجيش(4)المرادؼكاتبع كل مف 

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (6)السيكطي ككافق 

                                                 

 (.1/485السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.12-5/11أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.336)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.3/1299ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/487السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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( ىل ىي متعمقة بالفعل أـ ال؟ -316  الخالؼ في كاؼ  كلفَّ
ه الكاؼ بشيء أـ ال؟ فقاؿ كاختمف القاسمكف بالتركيب: ىل تتعمق ىذ: " (1)قاؿ أبك حياف
يا فارقت المكةع تككف متعمقة ب عل كال معن  فعل ألنَّ  أفْ  لا طا ا تقدمت با أبك ال تح: "الكاؼ لمَّ 

تتعمق فيو بمحذكؼ، فزاؿ ما كاف ليا مف التعمق بمعاني األفعاؿ في حاؿ  مكف أفْ الذؼ يُ 
 تكسطيا".

فْ معن  التشبيو مكجكد في قاؿ: "كليست ىنا زاسدة ألفَّ  كانت قد تقدمت فأزيمت عف  يا، كاا
ذا كانت غير زاسدة فقد بقي النظر في )أفَّ  ىل ىي مجركرة بيا أك ( التي دخمت عمييا، مكانيا، كاا

 ".غير مجركرة

 قاؿ: "فأقكػ األمريف فييا عندؼ أف تككف مجركرة بالكاؼ.

 الكاؼ اآلف ليست متعمقة ب عل. فإف قمت: إفَّ 

ِمْثِمِو   :الكاؼ في قكلو تعال  يا؛ أال ترػ أفَّ فميس ذلؾ بمانع مف الجر في  لاْيسا كا
ْيء    غير متعمقة ب عل، كىي مع ذلؾ جارة". ( 2 شا

الكاؼ ىنا جارة فتحيـ اليمزة بعدىا كما ي تحكنيا بعد العكامل  قاؿ: "كيؤكد عندؾ أفَّ 
 ".كريـ   ؾا ي أنَّ نِ يا ما ، كلا نطمق  م ؾا أنَّ  فُّ ظُ ، كأا قاسـ   ؾا أنَّ  فْ مِ  بتُ جِ الجارة كغيرىا، كذلؾ نحك: عا 

ي كأنِّ )ؼ الجارة في مكةع رفع، فإذا قمت الكا كذىب أبك إسحاؽ الزجاج إل  أفَّ 
( كما عممت فيو بتقدير )أفَّ  ؛ ألفَّ تي إياؾ مكجكد  كَّ خُ ف ي الكبلـ عند حذؼ، كتقديره: كأُ  (أخكؾ

 م در، فبل تككف الكاؼ عم  ىذا مقدمة مف تأخير.

أبك الحسف بف ع  كر: كما ذىب إليو أبك ال تح أظير مف جية أف العرب قاؿ األستاذ 
ي أخكؾ ظير قط ما ادع  أبك إسحاؽ إةماره؛ أال ترػ أنو ال يح ع مف كبلميـ: كأنِّ لـ تُ 
 ."مكجكد  

 التوضيح والتحميل:     

( ىل ىي متعمقة خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف كاؼ )كأفَّ
 ـ ال؟بال عل أ

                                                 

 (.13-5/12التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]11: الشكرػ [ (2)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتبع 

 أبي حياف في ىذه المسألة. لرأؼ (2)السيكطي كماؿ 

 

  كلف( معاني  -317
 ".كلمتحقيق أيةا  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ( إذا كاف خبرىا اسما  )كأفَّ  كذىب الزجاجي كالككفيكف إل  أفَّ : " (4)كقاؿ أبك حياف
ذا كانت  جامدا   ل  ىذا ذىب ابف  مشتقا  كانت لمتشبيو، كاا كانت لمشؾ بمنزلة ظننت كتكىمت. كاا

أك   ة فيي لمظف  أك جممة أك ظرفا   الطراكة كابف السيد، قاؿ ابف السيد: "إذا كاف خبرىا فعبل  
ل بو ثَّ ما كالحسباف". قاؿ: "كالنحكيكف يقكلكف: ىي لمتشبيو، كليس كذلؾ إال إذا كاف الخبر مما يُ 

، لـ يستقـ أف يككف قاسـ   زيدا   ، فإذا قمت: كأفَّ ؾ  مِ ما  ؾا ي بِ ، نحك: كأنِّ عا فا أك أرْ  طَّ األكؿ إما أحا 
( تككف لمتقريب، كذلؾ في )كأفَّ  كذىب الككفيكف إل  أفَّ "... بن سو وُ بَّ شا الشيء ال يُ  ألفَّ  تشبييا  

 ، كفي قكلو:، ككأنؾ بال رج آتٍ قبل  ؾ بالشتاء مِ نحك: كأنَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػفا  ػػػػػػػػػػػػػػػكُ ي بِ نِ أنَّ كا اما تُ رْ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػ دْ قاػػػػػػػػػػػػػػػ ذا  ا إِ ما
(5) 

 
 ... ... ... ...  

ؿ". كالمعن  عم  تقريب زا ف، كباآلخرة لـ تا كُ ؾ بالدنيا لـ تا كقكؿ الحسف الب رؼ: "كأنَّ    
، كتقريب ق  نا ج، كتقريب أال يبق  لكما ما تجب فيو فريةة كال شا را إقباؿ الشتاء، كتقريب إتياف ال ا 

 ( في التنبيو كاإلنكار كالتعجب، تقكؿ: فعمتا تدخل )كأفَّ كقد .. زكاؿ الدنيا، كتقريب كجكد اآلخرة.
أانَُّو الا   قكلو تعال  هللا ال يعمـ ما ت عمكف، كمنو ي ال أعمـ، كفعمتـ كذا كأفَّ كذا ككذا كأنِّ  ْيكا كا
 ".( 6 ُيْ ِمُح اْلكااِفُركفا 

 
                                                 

 (.337-336)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/487السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.20-5/15أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 ( كعجزه : 20-5/15التذييل كالتكميل )ج در بيت ببل نسبة في أبي حياف األندلسي،  ىذا (5)

... ... ... ... 
 

 وِ اقِ نا ْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أا الا كا  وِ ِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسِ را فا  يْ  ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا  
  

 .]82: الق ص[ (6)
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 التوضيح والتحميل:     

 النحكييف. عند( معاني )كأفَّ  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع كل مف 

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (3)السيكطي كأيد 
 

  لت( لغة في  ليت(   -318

 ".)ليت( لمتمنيك" : (4)قاؿ ابف مالؾ

دغاـ التاء فيتَّ كيقاؿ )لا : " (5)كقاؿ أبك حياف  ."تاءال ( بإبداؿ الياء تاء كاا

 التوضيح والتحميل:    

 .)لت( لية في )ليت(مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (6)المرادؼكاتبع 

 .المية التي تخص )ليت(حياف في ىذه  كأب إليو ذىبا م (7)السيكطي كأكد

 

 تعمق الماضي خبراا لػ ليت( و لعل( الخالؼ في  -319
 ".كلئلش اؽ، كالتعميل، كاالست ياـ عل( لمترجي،ك)ل" : (8)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.338)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1300-3/1299ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/486كطي، ىمع اليكامع )جالسي (3)
 (.2/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.22-5/21أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.338)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (.1/487السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
 (.2/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
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ا بالماةي، كقد مشكل تعمقيكالترجي كالتمني مف باب اإلنشاء، فيُ : " (1)كقاؿ أبك حياف
ياا لاْيتاِني ِمتُّ قاْبلا ىاذاا   ليما، قاؿ تعال  جاء الماةي خبرا  

 ، كقاؿ:(2 

ػػػػػػػػػػػػ ـا كا الياػػػػػػػػػػػػ تا ْيػػػػػػػػػػػػما فا  ػػػػػػػػػػػػ ارا را ِغػػػػػػػػػػػػ افا كا ؿٍ كْ حا
(3) 

 
 ... ... ... ...  

  كالتمني قد يقع لما مة  ندامة، كقاؿ: 

ػػػػػػػػدْ  يْ ؾا ِفػػػػػػػػمَّػػػػػػػػعا لا   ؼْ   الػػػػػػػػذِ ماػػػػػػػػتا عا ْمػػػػػػػػلُ  اءا را حا
 

يَّػػػػػػػتا    (4)اِلػػػػػػػبِ حا  ناْجػػػػػػػلِ   ماػػػػػػػزاػ عا الِمْعػػػػػػػ تِ رْ خا
 )لعل( مبرماف.لػ كمنع كقكع الماةي خبرا   

إل  داره التي و خبل بن سو كأمةي لعمَّ  إل  فبلفٍ  يَّ ِة ريد المُ كقاؿ في )اليرة(: تقكؿ: أُ 
تعطف عميو المةارع، فتقكؿ:  ؾا و سكف فييا. قمنا: ىذه حكاية حاؿ، يدؿ عميو أنَّ اشتراىا لعمَّ 

و( كاف خطأ، كال أرػ ثتُ دَّ ، كلك قمت )فحا كن با   حدثني، رفعا  حدثو أك فيُ و خبل بن سو فأُ لعمَّ 
و سف: لعمَّ حُ مؾ، كال يا دا و خا عف فبلف، فيقاؿ لؾ: لعمَّ  حتُ  ا الماةي يمتنع مف ذلؾ، كتقكؿ:  ا 

 (؛ أال ترػ أفَّ )كأفَّ ىذا. فالمكةع لػ ي سمعتُ عميؾ: لعمِّ مؾ. ككذلؾ تقكؿ في الخبر يرد خدِ يا 
 ."ىذا معتُ ي سا المعن : كأنِّ 

 التوضيح والتحميل:     

في تعمق الماةي خبرا  لػ)ليت( خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .ك)لعل(

 

 

 

                                                 

 (.23-5/22ذييل كالتكميل )جالتأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]23: مريـ[ (2)
( 5/23التػػػذييل كالتكميػػػل )ج( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، 1/564ىػػػذا  ػػػدر بيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي ابػػػف األثيػػػر، البػػػديع )ج (3)

 كعجزه: 
 ... ... ... ... 
 

ـا أّيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا    اال  كا ِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا الياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
  

( كابف قتيبة، المعاني الكبيػر 3/935)ج شرح نقاسض جرير كال رزدؽ( كابف المثن ، 90البيت لم رزدؽ في ديكانو )ص (4) 
 (.343)ص شرح األبيات المشكمة اإلعراب( كأبي عمي ال ارسي، 1/517)ج
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  تدخل عمى ما خبره فعل ماض ال  داـ( -320
 ".كما ال تدخل عميو داـ ال تدخل عميو ىذه األحرؼ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كقد استدرؾ بعض ال ةبلء عم  الم نف ىنا فقاؿ: إف داـ : " (2)ناظر الجيشكقاؿ 
 ."عميو كىك استدراؾ لطيف (إفَّ )ال تدخل عم  ما خبره فعل ماض. كال شؾ في جكاز 

 ل:     التوضيح والتحمي

)داـ( عم  ما خبره عدـ جكاز النحكييف دخكؿ  عم  ابف مالؾ ناظر الجيشاستدرؾ 
 .فعل ماض

 

  الجمع بيف  ليت( و سوؼ( الخالؼ في -321
 زيدا   (، فبل يقكلكف: ليتا )سكؼا ( كبيف )ليتا   قد امتنعكا مف الجمعك : " (3)قاؿ أبك حياف

 (، قاؿ الشاعر:ت. كقد جاءت مع )لعلَّ با ثا ت، كسكؼ لما ثبُ ما لـ يا لِ  ()ليتا  سكؼ يقكـ؛ ألفَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا قاػػػػػػػػػػػػػػػػػالا كْ ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  ِفيْ  ال  كْ  لايا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػا  را مَّيا  لاعا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ   (4)لِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػكِ عا كا  ةٍ را ْفػػػػػػػػػػػػػػػػزا  فْ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػ يْ نِ مُ حا رْ تا سا
 التوضيح والتحميل:      

   .في الجمع بيف )ليت( ك)سكؼ(خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 في ىذا االستدراؾ. (5)ف جنيكيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو اب

 

 

                                                 

 (.2/10شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.3/1315ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.5/23أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
( كبػبل نسػبة فػي أبػي حيػاف األندلسػي،  168)ص التماـ في ت سير أشعار ىػذيليت لعبد هللا بف مسمـ في ابف جني، الب (4) 

( كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي 5/23( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج3/1241ارتشػػػاؼ الةػػػرب )ج
( كعبػد 4/433، ب اسر ذكؼ التمييػز )ج( كال يركزآبادؼ2/695( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج380المبيب )ص

 (.5/345القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
 (.  168التماـ في ت سير أشعار ىذيل )صابف جني،  (5)
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  (وز داا  رجالا   إفَّ  قوليـ الخالؼ في -322
ال يجيزه الككفيكف ألنو قد اختمط بالنكرة  (كزيدا   رجبل   إفَّ )فرع: : " (1)قاؿ أبك حياف

المعرفة، كال يجيزكف حذؼ الخبر إال مع النكرة. كيجكز ذلؾ عم  مذىب الب رييف. فمك أبدلت 
االعتماد ىك عم  البدؿ، كخبر  جزه ال راء ألفَّ عم  حذؼ الخبر لـ يُ  (أخاؾ رجبل   إفَّ )فقمت: 

 ."المعرفة ال يةمر عنده. كأجاز ىذا ىشاـ عم  الترجمة. كالجكاز مذىب الب رييف
 التوضيح والتحميل:     

 .قكليـ )إفَّ رجبل  كزيدا ( خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشاتبع ك 

في ىذه المسألة، كتابعيـ كل مف  (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف جني
 في ذلؾ أيةا .  (5)، كعبد القادر البيدادؼ(4)السيكطي

 

  (وشاةا  ىا إبالا غيرَ   إفَّ  قوليـ الخالؼ في -323
ببل  : اسـ إفَّ ىا(: قاؿ س: "غيرا كشاء   ىا إببل  غيرا  إفَّ )مسألة: : " (6)قاؿ أبك حياف  ، كاا

( كشاء   ". كال يجكز أف يككف )إببل  كشاء   ىا إببل  لنا غيرا  تمييز، كالخبر محذكؼ، أؼ: إفَّ  كشاء  
يا غير ىذه؛ ألنو في حاؿ أنَّ  كشاء   لنا إببل   ىا( حاؿ، كالخبر محذكؼ تقديره: إفَّ )غيرا ، كاسـ إفَّ 

 ال المبرد، فإنو أجاز ذلؾ في:كالمعاني ال تعمل مةمرة بإجماع إ ال عامل إال )لنا(،

 

 

 

 
                                                 

 (.5/52التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.3/1318ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.2/376ابف جني، الخ اسص )ج (3)
 (.1/495ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.10/462عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (5)
 (.53-5/52التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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... ... ... ...  
 
 

ػػػػػػػرُ  ...          ...  ـْ باشا ػػػػػػػا ِمػػػػػػػْثماُي ْذ ما كااا
(1) 

 ىا إفَّ لنا غيرا  ( بدؿ، كالتقدير: إفَّ كشاء   )إببل  (، كىا( اسـ )إفَّ جكز أف يككف )غيرا كال ي 
ـ الجامد منيما، كقد نص دَّ قا يُ ؛ ألنو مت  اجتمع تابع كمتبكع فالباب أف لنا إببل   ، أؼ: إفَّ إببل  

مف قاسـ،  بدال   حيف عدؿ إل  الن ب، كلـ يجعل رجبل   (رجل   فييا قاسما  ) عم  ذلؾ س في قكلو
 ."فميذا عدؿ ىنا إل  الن ب عم  التمييز
 التوضيح والتحميل:     

 .في قكليـ )إفَّ غيراىا إببل  كشاء (خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشاتبع ك 

، كابف (5)، كابف األثير(4)، كأبي عمي ال ارسي(3)كيؤكد النحكيكف أمثاؿ ابف السراج 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)، كالسميف الحمبي(6)يعيش
 

 

 

                                                 

( كابػف 1/329( كأبػي سػعيد السػيرافي، شػرح كتػاب سػيبكيو )ج4/191ىذا جزء بيت لم رزدؽ في المبرد، المقتةب )ج (1) 
( كابػػف 1/395( كابػػف مالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج1/569يػػر، البػػديع )ج( كابػػف األث5/107سػػيده، المخ ػػص )ج

( كالمػػرادؼ، الجنػػ  الػػداني 4/266( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج104النػػاظـ، شػػرح ابػػف النػػاظـ )ص
( 251ال  ػػػكؿ الم يػػػدة )صكابػػػف كيكمػػػدؼ العبلسػػػي، ( 783( كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي المبيػػػب )ص189)ص
( كخالػػد األزىػػرؼ، شػػرح الت ػػريح 2/639( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج3/1204ظر الجػػيش، تمييػػد القكاعػػد )جكنػػا
( كلػػـ أقػػف عميػػو 4/138( كعبػػد القػػادر البيػػدادؼ، خزانػػة األدب )ج6/419( كالسػػيكطي، ىمػػع اليكامػػع )ج1/264)ج

 في ديكانو، كالبيت :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاُيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا هللُا ِنْعما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد أاعا  فاأاْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباُحكا قا

 
ْيش    ـْ ُقػػػػػػػػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ إْذ ُىػػػػػػػػػػػػػػػػ ـْ باشا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْثماُي ْذ ما  كااا

  
 (.3/1319ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/248ابف السراج، األ كؿ )ج (3)
 (.194أبك عمي ال ارسي، المساسل الحمبيات )ص (4)
 (.1/538ابف األثير، البديع )ج (5)
 (.1/260ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (6)
 (.9/406الدر الم كف )ج السميف الحمبي، (7)
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 أـ ال؟  عاممة في الظرؼ ىل ىي ( إفَّ  الخالؼ في -324
 مسألة: قكؿ الشاعر:: " (1)قاؿ أبك حياف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْر ذا ، كاْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ما يْ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كال تا وُ نْ لا كِّ  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ إِ  ـا كْ الياػػػػػػػػػػػػػػػػ وُ نَّػػػػػػػػػػػػػػػػإِ    (2)ارُ ناػػػػػػػػػػػػػػػػػ كا ا ُىػػػػػػػػػػػػػػػػما
( عاممة في الظرؼ، قاؿ: "كال يجكز أف يككف الخبر )إفَّ  زعـ بعض أ حابنا أفَّ  

، عمتا فا  فإفْ  لـ  ظا ؛ ألف س منع: أنتا اليكـا  و نار  لداللة ما بعده عميو، فيككف التقدير: إنَّ  محذكفا  
مستأن ة بمنزلة  ( أيةا  ال اء تقطع، ككذلؾ )إفَّ  ( عميو؛ ألفَّ ظالـ   حذؼ الجكاب لداللة )أنتا كيُ 

؛ ألنو ال يعمل )نار( إال بما فيو مف ال اء، فبل يجكز ذلؾ مع ما فيو مف إعماؿ المعن  مةمرا  
 د ىذا في اليكـ" انتي .كِّ ؤا ؿ: أُ ( فيو، كأنو قامف إعماؿ )إفَّ  دا  معن  ال عل، فمذلؾ لـ يجد بُ 

)ما( النافية كىمزة االست ياـ، كيأتي الكبلـ في ذلؾ ( حرؼ كػ)إفَّ  كما ذكره ال يجكز ألفَّ 
( )اليكـا  الحاؿ. كيتخرج ىذا البيت عم  أفَّ  في )باب الحاؿ( حيث ذكر عمل الحرؼ في

ما ىك ممة بعده، كىك: إنَّ ( الجمن كب بإةمار )أعني(، كتككف الجممة اعتراةية، كخبر )إفَّ 
 جكا:رَّ نار، كما خا 

ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ بُحبِّيا ِنػػػػػػػػػػػػػػػي فييا  فاػػػػػػػػػػػػػػػبلا تاْمحا
 

ػػػػػػػػأا   ّـّ ببلِبُمػػػػػػػػوْ خا ػػػػػػػػ ْمػػػػػػػػُب جا ػػػػػػػػاُب القا اؾا ُم ا
(3) 

فتمثيل فاسد، لـ يتقدـ في البيت شرط،  (عمتا فا  فإفْ  ظالـ   أنتا )كأما تمثيمو إياه بمسألة  
، إنو عالـ   زيدا   ـْ رِ كْ ، كأا ير  رِّ إنو شِ  زيدا   ْر ذا : احْ كال حذؼ جكاب شرط، بل تركيب البيت مثل قكلؾ

 ."ما فيو مف جية المعن  تعميلفإنَّ 

 التوضيح والتحميل:     

( ىل ىي عاممة في الظرؼ خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف في )إفَّ
 .أـ ال؟

                                                 

 (.54-5/53أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.5/53التذييل كالتكميل )جالبيت ببل نسبة في أبي حياف األندلسي،  (2)
( كأبػػي عمػػي ال ارسػػي، المسػػاسل 1/205( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ )ج2/133البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (3) 

( كأبػػي عمػػي ال ارسػػي، شػػرح األبيػػات المشػػكمة اإلعػػراب 3/411( كأبػػي عمػػي ال ارسػػي، الحجػػة )ج258الحمبيػػات )ص
( 5/54( كأبػػػػي حيػػػاف األندلسػػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػػل )ج909( كابػػػف ىشػػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػػي المبيػػػب )ص240)ص

يش، تمييػد القكاعػد ( كنػاظر الجػ10/256( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج5/163كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج
 (.8/453( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/969( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج3/1207)ج
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تبعيـ النحكيكف أمثاؿ في ىذه المسألة، كا (1)ما قالو أبك عمي ال ارسي ككافق أبك حياف
 أيةا . (5)، كعبد القادر البيدادؼ(4)، كالشاطبي(3)، كابف عادؿ الحنبمي(2)السميف الحمبي

 
( ىو األصل مف الفتح  -325  دالئل أخر  تفيد أفَّ الكسر في  إفَّ

( )أفَّ ـ معيا جممة غير مؤكلة بم رد، كالكبل ( بالكسر أ ل ألفَّ )إفَّ " : (6)قاؿ ابف مالؾ
مف  أك م ردا   ،الكبلـ معيا مؤكؿ بم رد، كككف المنطكؽ بو جممة مف كل كجو ع ألفَّ ال تح فر ب

المكسكرة مستينية بمعمكلييا عف زيادة، كالم تكحة ال  أ ل لككنو جممة مف كجو. كألفَّ  ،كل كجو
ما الم تكحة ت ير مكسكرة بحذؼ  كألفَّ  فيو. تستيني عف زيادة، كالمجرد مف الزيادة أ ل لممزيد

ر، كال ت ير المكسكرة م تكحة إال بزيادة، كقكلؾ في با  ؾا : إنَّ بارّ  ؾا مق بو، كقكلؾ في عرفت أنَّ تتع
بر، كالمرجكع إليو بحذؼ أ ل لممتك ل إليو بزيادة، كلككف المكسكرة  ؾا بر: عرفت أنَّ  ؾا إنَّ 

 ".قمت: يستداـ كسر إف أ بل  

، كىك التأكيد، يا ت يد معن  كاحدا  كقاؿ غيره: األ ل المكسكرة ألنَّ : " (7)كقاؿ أبك حياف
يا أشبو بال عل إذ كانت عاممة غير معمكلة كما كالم تكحة ت يده، كتعمق ما بعدىا بما قبميا، كألنَّ 

ىك أ ل ال عل، كالم تكحة عاممة كمعمكؿ فييا كالمركب، كالمكسكرة كالم رد، كالم رد أ ل 
كانت كما عممت فيو بتقديره. كقاؿ قكـ: يا مستقمة، كالم تكحة كبعض اسـ إذ لممركب، كألنَّ 

 الم تكحة أ ل لممكسكرة. كقاؿ آخركف: كل كاحدة أ ل بن سيا. كال حيح األكؿ.

عم  ات اؿ العامل   تح دليبل  مف المكسكرة، فتُ  رة  يَّ يا الم تكحة مُ  كفي )البسيط(: قيل: إفَّ 
 فَّ عا  ، فيقكلكف: أشيدُ ينا  بما دخمت عميو، كىك قكؿ ال راء. كتميـ كقيس يبدلكف مف ىمزتيا ع

 ."هللا رسكؿُ  مدا  ػمح

 

 
                                                 

 (.86أبك عمي ال ارسي، شرح األبيات المشكمة اإلعراب )ص (1)
 (.5/163السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (2)
 (.10/256المباب )جابف عادؿ الحنبمي،  (3)
 (.2/195المقا د الشافية )ج، الشاطبي (4)
 (.11/110عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (5)
 (.2/19ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.5/66التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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 التوضيح والتحميل:     

( ىك األ ل مف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف دالسل أخرػ ت يد أفَّ الكسر في )إفَّ
 .ال تح

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتبع 

، كابف (2)ف أمثاؿ المبردكما ذكره أبك حياف في ىذا االستدراؾ ىك الشاسع عند النحكيي
 .(6)كالسيكطي، (5)، كابف يعيش(4)، كالزمخشرؼ (3)الكراؽ

 

( إذا وقعت جواباا لمَقَسـ  -326  مذاىب  إفَّ
 ".كجكاب قسـ" : (7)قاؿ ابف مالؾ

فييا  -قاسـ   زيدا   كىي: كهللا إفَّ -كقكلو كجكاب قسـ ىذه المسألة : " (8)كقاؿ أبك حياف
 أرلعة مذاىب:

 كالبيدادييف. لكسر كال تح كاختيار ال تح، كىك مذىب الكساسيأحدىا: إجازة ا

 كالثاني: إجازتيما كاختيار الكسر.

كالثالث: كجكب ال تح، كىك مذىب ال راء، كقاؿ أبك جع ر ال  ار: "قاؿ الكساسي 
 ".، ب تح أفَّ منطمق   زيدا   أفَّ  كالطكاؿ: تقكؿ: كهللاِ 

 نا، كىك مذىب الب رييف، كىك القياسكالرابع: كجكب الكسر، كىك الذؼ  ححو أ حاب
ْلنااهُ   كبو كرد السماع، قاؿ تعال  ِ الَِّذؼ لاُو ماا ِفي ا  9) ، حـ كااْلِكتااِب اْلُمِبيِف ِإنَّا أاْنزا ْمُد ِ َّ ْلحا

ِبيرُ  ـُ اْلخا ِكي ْمُد ِفي اآْلِخراِة كاُىكا اْلحا لاُو اْلحا ماا ِفي اأْلاْرِض كا مااكااِت كا ـُ ماا ياِمُج ِفي اأْلاْرضِ ياعْ  ،السَّ   ما
                                                 

 (.345-344)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/340المبرد، المقتةب )ج (2)
 (.447-446، عمل النحك )صابف الكراؽ (3)
 (.390الزمخشرؼ، الم  ل )ص (4)
 (.4/574الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (5)
 (.502-1/501السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.2/18شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.72-5/69أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 .]3-1: الدخاف[ (9)
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ـُ اْلياُ كرُ  ا كاُىكا الرَِّحي ماا ياْعُرُج ِفييا اِء كا ما ماا ياْنِزُؿ ِمفا السَّ ا كا ماا ياْخُرُج ِمْنيا قااؿا الَِّذيفا  ،كا كا اُركا  كا
 1) 

 سمع فتحيا بعد اليميف، كال كجو لو في القياس" انتي .قاؿ أبك الحسف بف خركؼ: "كلـ يُ 

بال تح كالكسر، فيمط سماع ذلؾ مف  (قاسـ   زيدا   أفَّ   تُ ما حا )مع مف لساف العرب كقد س
، فكما قاسـ   زيدا   إفَّ  باهللِ   تُ ما التقدير: حا  ؛ ألفَّ قاسـ   زيدا   إفَّ  أجاز ال تح كالكسر في قكلؾ: باهللِ 

ف ما  فَّ الت ريح بال عل فكذلؾ يجكز مع إةماره. كلياف اليمط فيو أ يجكز الكسر كال تح مع
ف فتحيا بعد ليا، كما  ( كما بعدىا جكابا  )إفَّ ، كما  سا كسرىا بعد )حم ت( لـ يجعل )حم ت( إال قا 

( كما بعدىا في كتككف )أفَّ  ما  سا ، كلـ يجعميا قا ـ متقدـسا عف قا  )حم ت( جعل )حم ت( إخبارا  
ةمر العرب ال تُ  ر ىذاف التقدير إذا كانت )حم ت( مةمرة، ألفَّ كَّ ت ا مكةع معمكؿ ليا، كال يُ 
عنو،  ال إخبارا   ما  سا يا كانت قا رتْ ـ، بل إذا أةمرتيا بل إذا أةما سا )حم ت( كتريد بيا غير القا 

 ( بعد )حم ت( المةمرة.ت )إفَّ سرا فمذلؾ كُ 

 كقد خالف الم نف قكلو ىنا في أرجكزتو حيث قاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ  ٍة أْك قاسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءا  باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ِإذاا ُفجا
 

يْ   ْجيا ُه ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ـا باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  (2)ِف ُنِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالا الا
 ما كرد بالكسر.بل السماع إنَّ  ،، كليس كذلؾركؼّ ( أف ذلؾ ما ُنِميفيعني بقكلو ) 

ل  جكاز ال تح كالكسر ذىب أبك القاسـ السي مي مف أ حابنا، كما ذىب إليو يكاا
ـ جممة تؤكد أخرػ سا القا  ـ ألفَّ سا جكاز فتحيا ككسرىا بعد القا " مي:يالم نف في األرجكزة قاؿ السي

ْف ُفتحت فؤلنَّيا تؤدؼ عف حديث محمكؼ يا ( فؤلنَّ كسرت )إفَّ  فإفْ  في حكـ الجممة المستأن ة، كاا
 " انتي .ـُ سِ قْ كأُ  فُ عميو، يعمل فيو أحمِ 

سرت، ـ في الم ع كُ سا لمقا  "إذا كانت جكابا   كقاؿ األستاذ أبك الحسف بف الةاسع شيخنا:
ل عل الحمف في الم ع فمذلؾ  في المعن  كمعمكلة   ( جكاب  منطمق   زيدا   أفَّ  تُ  ْ ما كىي في قكليـ )حا 

 ح".تا  ْ تُ 

كسر ليس إال، كذىب غيرىـ إل  ـ فذىب الب ريكف إل  أنو يا سا ا القا كفي )البسيط(: كأمَّ 
عميو ىل إحداىما معمكلة لؤلخرػ فيككف  ـسا قْ ـ كالمُ سا ي القا تا مما جُ  كأ ل ىذا الخبلؼ أفَّ  .ال تح
( ف تح )أفَّ  ،ال؟ فذىب بعةيـ إل  أنو في مكةع م عكؿ ـ أكسا القا ل عل  ـ عميو م عكال  سا قْ المُ 

                                                 

 .]3-1: سبأ[ (1)
 (. 21األل ية )صمالؾ،  ابف (2)
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أال   فانت  ،فيو ـ عميو ال عامبل  سا قْ لممُ  ـ تأكيدا  سا ف جعل القا ف عم  كذا. كمنيـ ما حمِ بتقدير: أا 
 ."األمريف أجاز الكجييف زا كَّ ف جا سر ليس إال، كما ق فكا يككف بو تعمُّ 

 التوضيح والتحميل:     

( إذا كقعت جكابا  لمقا  النحكييف في مذاىب عم  ابف مالؾ حيافاستدرؾ أبك   .ـسا )إفَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 .في ىذه المسألةحياف  إليو أبك ذىبا م (2)السيكطي كأيد 

 

( وجوباا  -327  مواضع كسر  إفَّ
 ".أك قبل الـ معمقة" : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ْس مِ ( نحك: اجْ مكةع آخر كىك أنو يجب كسرىا بعد )حيثُ  كنق و: " (4)كقاؿ أبك حياف
 ."أنو، بال تح ف حيثُ عكاـ ال قياء في قراءاتيـ ب تحيا يقكلكف: مِ  عا كلِ . كقد أُ جالس   زيدا   إفَّ  حيثُ 

مكةعيف آخريف كىما: بعد إذ كبعد  كذكر بعض ال ةبلء: " (5)ناظر الجيشقاؿ ك 
 ".أمير، كمررت برجل إنو فاةل إذ إف زيدا   نحك: جستؾ (أفَّ بػ)مك كؼ بجممة م درة 

 التوضيح والتحميل:     

( كجكبا  عم  ابف مالؾ كتمميذه ناظر الجيش استدرؾ أبك حياف  .مكاةع كسر )إفَّ

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي، كناظر الجيش (6)المرادؼكاتبع كل مف 

أبي حياف في ىذه  ما ذىب إليو (8)، السيكطي(7)ككافق كل مف ابف القيـ الحكزؼ  
 المسألة.

                                                 

 (.1345-3/1344ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (. 1/499السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/18شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.5/74التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.3/1328ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.    345)ص القسـ النحكؼ(شرح التسييل )المرادؼ،  (6)
 (. 1/236ابف القيـ الجكزية، إرشاد السالؾ )ج (7)
 (. 1/499السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
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( فيما دخمت عميو  -328  الخالؼ في سبب رفع  أفَّ
ك)لكال( لـز ال تح... كمنو قكؿ  تأكيل الم در بعد )لك(كلمزكـ " : (1)قاؿ ابف مالؾ

  الشاعر:

ـْ   ػػػػػػػػػػػػػاُحُي ْتِنػػػػػػػػػػػػػي ِرما ماػػػػػػػػػػػػػْك أافَّ قاػػػػػػػػػػػػػْكِمي أاْنطاقا  فا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرَّتِ   ػػػػػػػػػػػػػػػاحا أجا لاِكػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الرِّما ْقػػػػػػػػػػػػػػػُت كا ناطا
(2) 

( إياؼ، فمكةع )أفَّ قاْكِمي  ماحِ رِ كالتقدير: كلك  برىـ، كلك إنطاؽ : " (3)ك حيافكقاؿ أب 
 يو رفع.مكما دخمت ع

 كاختم كا عم  ماذا ارت ع:

فذىب الككفيكف كبعض الب رييف، منيـ المبرد كالزجاج كتبعيما الزمخشرؼ كجماعة 
 إل  أنو مبني عم  فعل محذكؼ.

 حذؼ بعد )لك( قط إال أفْ ال عل لـ يُ  النظير ألفَّ قاؿ ابف ىشاـ: كقكؿ الككفييف عديـ 
ـْ تاْمِمُككفا   :، نحك قكلو تعال را  سَّ  ا يككف مُ  لاْك أاْنُت

 كارٍ سِ  لك ذاتُ " كقكليـ في المثل: (4 
 ي".نِ تْ ما طا لا 

أك اسـ فاعل ليككف  ( بعد )لك( لـ يجيء إال فعبل  الخبر لػ)أفَّ  قاؿ:" كزعـ الب ريكف أفَّ 
 ؾ" انتي .متُ أخكؾ ألكرا  زيدا   مة االسمية، كال يجكز: لك أفَّ بمعن  الجم

كاف ي ح نقمو عنيـ. فذىب الب ريكف إل  أنو  فْ إكليس مذىب الب رييف ب حيح 
 ."مرفكع باالبتداء كخبره محذكؼ، كىكذا ذكر األستاذ أبك عمي أنو مذىب الب رييف

 

                                                 

 (.22-2/21شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
( كأبػػي بكػػر 186( كابػػف السػػكيت، إ ػػبلح المنطػػق )ص73ص 10/11فػػي شػػعره )ؽ لعمػػرك بػػف معػػد يكػػربالبيػػت  (2) 

( 10/256( كاألزىػػػػػرؼ، تيػػػػػذيب الميػػػػػة )ج228( كالزجػػػػػاجي، أمػػػػػالي الزجػػػػػاجي )ص301)ص األنبػػػػػارؼ، األةػػػػػداد
( كابػف 1/171( كابف فارس، مجمل الميػة )ج2/612( كالجكىرؼ، ال حاح )ج60كالخالدييف، حماسة الخالدييف )ص

بػػػد ( كع214( كالخ ػػاجي، سػػػر ال  ػػاحة )ص79( كالبػػاقبلني، إعجػػػاز القػػرآف )ص1/411فػػارس، مقػػاييس الميػػػة )ج
( كابػف سػممة 49)ص التنبيػو عمػ  أكىػاـ أبػي عمػي فػي أماليػو( كالبكػرؼ، 157القاىر الجرجاني، دالسل اإلعجػاز )ص

( كابػػػف أبػػػي اإل ػػػبع العػػػدكاني، تحريػػػر التحبيػػػر 2/760( كاليزنػػػكؼ، بػػػاىر البرىػػػاف )ج4/721العػػػكتبي، اإلبانػػػة )ج
 (. 2/437يدادؼ، خزانة األدب )ج( كعبد القادر الب2/895( كالعيني، المقا د النحكية )ج205)ص

 (.75-5/74أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .]100: اإلسراء[ (4)
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 التوضيح والتحميل:     

( فيما دخمت عميو.خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  في سبب رفع )أفَّ

كجد أفَّ  (2)كلكف السيكطي حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (1)السيكطي ككافق
المختار في ىذه المسألة ىك مذىب الككفييف كبعض الب رييف أمثاؿ المبرد كالزجاج كالزمخشرؼ 

بقاء كذلؾ "في أفَّ االسـ بعد )لك( مبني عم  فعل محذكؼ؛  لك عم  إلغناسو عف تقدير الخبر كاا
 ".حاليا مف االخت اص بال عل

 

329-  ) ( فعل بمعنى  َحقَّ   َجَرـَ
، كممة كثر استعماليـ إياىاقاؿ ال راء: ال" : (3)قاؿ ابف مالؾ كأ ميا مف  ... جـر

 ".جرمت أؼ كسبت

الا   قاؿ تعال ( قاؿ س: "قَّ بمعن  )حا  عل  فيا فذىب س إل  أنَّ : " (4)كقاؿ أبك حياف
ـُ النَّارا  ـا أافَّ لاُي را  ، كلقد استحقَّ النارا  ـُ يُ لا  أفَّ  قَّ ، كمعناىا: لقد حا يا فعل  ( عممت ألنَّ ـا را )جا ك ( 5 جا

  ."ليـ النار أفَّ 
 التوضيح والتحميل:     

(مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف قَّ ( فعل بمعن  )حا ـا را  .)جا

أبي حياف فيما  ـشيخي (9)ناظر الجيش، ك (8)، كالسمسيمي(7)عقيل كابف ،(6)المرادؼككافق 
 .ذكره

                                                 

 (.1/502السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 .502المرجع السابق، ص (2)
 (.2/24شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.5/90أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 .]62: النحل[ (5)
 (.347)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (.1/318ابف عقيل، المساعد )ج (7)
 (.1/361السمسيمي، ش اء العميل )ج (8)
 (.3/1342ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (9)
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 (2)في ىذه المسألة، ككافقيـ السيكطي (1)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو أبك سعيد السيرافي
 أيةا .

 

330-  ) ( بعد  ال َجَرـَ  مواضع إعراب  أفَّ
ذا كقعت بعد )ال جا ك " : (3)قاؿ ابف مالؾ   ".( فالمشيكر ال تحـا را اا

لما قبميا مف الكبلـ، يقكؿ  ما تككف جكابا  ( إنَّ ـا را )جا  كزعـ الخميل أفَّ : " (4)اؿ أبك حيافكق
يـ سيندمكف أك سيككف كذا ككذا" أنَّ  ـا را الرجل: كاف كذا ككذا، كفعمكا كذا ككذا، فتقكؿ: ال جا 

 انتي  كبلـ س.

كال يجكز أف  )ال( عند س،( في مكةع ال اعل بيا، كالكقف عم  ـا را ( بعد )جا )أفَّ فػ
التقدير عنده: ال  كأما عم  مذىب ال راء فيظير أفَّ ..(.ـا را يا ليست ن ي )جا ( ألنَّ ـا را )جا تك ل بػ

 ."ذاىب ؾا أنَّ  فْ ، أؼ: مِ ؾ ذاىب  أنَّ  دَّ كذا كما تقكؿ: ال بُ  فْ مِ  ـا را جا 
 التوضيح والتحميل:     

( بعد ) عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف ـا( المكاةع إعراب )أفَّ را  .عند النحكييف جا

شيخيـ أبي حياف فيما  (8)، كالسمسيمي(7)، كابف عقيل(6)ناظر الجيشك  ،(5)المرادؼكاتبع 
   ذكره.

في ىذا  (10)كابف الحاجب ،(9)كل مف أبي سعيد السيرافي ككافق أبك حياف ما ذىب إليو 
 االستدراؾ.

                                                 

 (.3/357أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (1)
 (.1/499السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/24شرح التسييل )جمالؾ، ابف  (3)
 (.92-5/90أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.347)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (5)
 (.1343-3/1342ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.1/318ابف عقيل، المساعد )ج (7)
 (.1/361السمسيمي، ش اء العميل )ج (8)
 (.3/358رح كتاب سيبكيو )جشأبك سعيد السيرافي،  (9)
 (.234-1/233ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (10)
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 مواضع فتح  أف( وجوباا  -331
 ".الككفييف بعد قسـ ما لـ تكجد البلـكقد ت تح عند " : (1)قاؿ ابف مالؾ

( فنقكؿ: ات ق النحكيكف ذُ نْ )مُ ( كذْ ( بعد )مُ كأغ ل الم نف كقكع )أفَّ : " (2)كقاؿ أبك حياف
ي كاختم كا في جكاز الكسر بعدىما: نِ قا ما خا  هللاا  أفَّ  ذْ و مُ ( بعدىما، فتقكؿ: ما رأيتُ عم  فتح )أفَّ 

 ش. كمنيـ مف  رح بامتناعو كمنيـ مف  رح ف  رح بإجازتو، كىك مذىب األخفمنيـ ما 
 )س( كابف السراج.كسكت عف إجازة الكسر كامتناعو كػ بجكاز ال تح،

يجكز كقكع الجممة االسمية كال عمية بعدىما )ُمْذ( ك)ُمْنُذ(  فحجة مف أجاز الكسر أفَّ 
ـا  ذْ و مُ نحك: ما رأيتُ   (.ر فيو )إفَّ كسا تُ  ، كالمكةع ال الح لمجممتيفقاسـ   زيد   ذُ نْ ، كمُ زيد   قا

قياـ زيد، ككةع  الجمل بعدىما تتقدر بم در كالتقدير: منذُ  كحجة مانع الكسر أفَّ 
أك  (ـُ ما سْ ؼ تا ذِ بِ  ْب ىا اذْ ) أسماء الزماف أك )ذؼ( في قكليـ:ما جاء بعد الجممة مكةع الم در إنَّ 

 ، كمف ذلؾ قكلو:زيد   يقكـُ  ي بآيةِ نِ تِ )آية( في قكلؾ: اسْ 

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػا ِعْنػػػػػػػػػػػػػدا ما بآياػػػػػػػػػػػػػِة الخا ػػػػػػػػػػػػػقِ رِ  ْ اُؿ ِمْنيا  ايا
 

ػػػػػػػػػا ِقػػػػػػػػػْض ِحػػػػػػػػػيفا تاْثِنييػػػػػػػػػا  قاػػػػػػػػػْكُؿ ُرْكباِتيا كا
(3) 

، تريد: زيد   مف يقكـُ  بتُ جِ ، كال: عا زيد   ي يقكـُ نِ يا ما كال ينقاس فيما عدا ذلؾ، ال يجكز: با  
تبع فيو يُ ما ا كاف كةع الجممة مكةع الم در غير منقاس إنَّ زيد. فممَّ  زيد، كمف قياـِ  ي قياـُ نِ يا ما با 

سمع كقكعيا مكقع ( كاسميا كخبرىا مكةع الم در ألنو لـ يُ امتنع مف جكاز كةع )إفَّ  ،السماع
 الم در في مكةع.

كةع الجممة مكةع الم در  ذلؾ جاسز، ألفَّ  قاؿ ابف ع  كر: كال حيح عندؼ أفَّ 
فْ فجاز لذلؾ أف يقاس في )إفَّ  بعد أسماء الزماف قد  ار مطردا    ذلؾ فييا قياسا  سمع لـ يُ  ( كاا
  ..عم  غيرىا مف الجمل االسمية.

                                                 

 (.2/18شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.95-5/93التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 ػػػيص ( كأبػػي ال ػػتح العباسػػػي، معاىػػد التن3/319البيػػت لمػػزاحـ بػػػف عمػػرك السػػمكلي فػػػي األزىػػرؼ، تيػػذيب الميػػػة )ج (3) 

ارتشػػػػاؼ الةػػػػػرب حيػػػػاف األندلسػػػػػي،  يأبػػػػػ( ك 7/223( كبػػػػبل نسػػػػػبة فػػػػي ابػػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػرب )ج1/165)ج
( كالزليدؼ، تػاج 2/519( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج5/94التذييل كالتكميل )جكأبي حياف األندلسي، ( 4/1834)ج

 (.19/31العركس )ج
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اسـ الزماف  ( مع اعتقاده أفَّ ذُ نْ )مُ ( كذْ ( بعد )مُ ر )إفَّ سز كيجكالعجب لؤلخ ش أنو يُ 
ذا قدر اسـ زماف قبل )إفَّ  اسـ الزماف مةاؼ  ( انبي  أف تككف م تكحة ألفَّ محذكؼ قبميا، كاا

 ."حتا  ْ تُ إلييا، فيي في تقدير م رد، فا 

خر في القسـ الثاني، أعني ما يمـز ككذا ذكر ثبلثة مكاةع أُ : " (1)ؿ ناظر الجيشكقا
ذا كقع فيو ال تح كىي: إذا كقعت خبرا   ت معطكفة عف اسـ معن  نحك: اعتقادؼ أنو فاةل كاا

في مكةعو لكانت م تكحة كالمعطكفة عم  فاعل أك م عكؿ أك  (إفَّ )عم  شيء لك كانت 
ـْ   :مجركر بحرؼ أك إةافة نحك ْمُتُك ـْ كاأانِّي فاةَّ ماْيُك ْمُت عا ِتيا الَِّتي أاْنعا اْذُكُركا ِنْعما

ذا  (2  كاا
ـْ   :كقعت مبدلة مف شيء مف ذلؾ نحك ا لاُك تاْيِف أانَّيا ػ الطَّاِس ا ـُ  َُّ ِإْحدا ْذ ياِعُدُك كااِا

 3). 

 التوضيح والتحميل:    

 عند النحكييف. ( كجكبا  مكاةع فتح )أفَّ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره.   شيخو (4)ناظر الجيشكاتبع 

إل  ما قالو أبك حياف كتمميذه ناظر الجيش  (6)، كالسيكطي(5)كذىب كل مف الشاطبي 
 في ىذه المسألة.

 

 دخوؿ  مذ( و منذ( عمى الجمل االسمية الخالؼ في  -332
عم  الجمل االسمية خبلؼ: ذىب س إل   كفي دخكؿ )ُمْذ( ك)ُمْنُذ(: " (7)قاؿ أبك حياف

يما اسما زماف، فجازت إةافتيا إل  الجمل كساسر أسماء الزماف. كذىب األخ ش إل  أنو ال أنَّ 
بيا  يدخبلف إال عم  أسماء الزماف مم كظا   ال)ُمْذ( ك)ُمْنُذ(  تقدير اسـ زماف محذكؼ ألفَّ مف  دَّ بُ 

 .أك مقدرا  

                                                 

 (.3/1328ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 .]47: قرةالب[ (2)
 .]7: األن اؿ[ (3)
 (.3/1345ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.240-2/239الشاطبي، المقا د الشافية )ج (5)
 (.1/501السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.5/95أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)



 434 

فاف إل  الجمل تارة، كيدخبلف عم  أسماء الزماف يما يةاكال حيح مذىب س مف أنَّ 
 . "أخرػ 

 التوضيح والتحميل:     

في دخكؿ )ُمْذ( ك)ُمْنُذ( عم  الجمل خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .االسمية

في ىذه المسألة،  (2)، كأبي البقاء العكبرؼ (1)ككافق أبك حياف النحاة أمثاؿ الزمخشرؼ 
 أيةا  فيما آلكا إليو. (4)السيكطيك  ، (3)بيالشاطكتابعيـ 

 

( بعد  أّما(  وقوع -333  إذا جاة بعدىا ظرؼ أو مجرور إفَّ
ا( إذا جاء بعدىا ظرؼ أك ( بعد )أمّ كقكع )إفَّ  كأغ ل الم نف أيةا  : " (5)قاؿ أبك حياف
المجركر بما  ، كيتعمققاسـ   الكسر عم  تقدير: فزيد  ، قاسـ   زيدا   ا في الدار فإفَّ مجركر، نحك: أمّ 

ؾ ، كالمجركر في مكةع الخبر. كيمكف اندراج ا( مف معن  ال عل، كال تح بتقدير: فقيامُ في )أمَّ 
ا( في معن  الشرط، )أمّ  فبل يككف الم نف أغ ميا ألفَّ  (كفاء الجكاب) ىذه المسألة تحت قكلو

 ."الم نف لـ ينص عمييا لكف التن يص عمييا أكل  ألفَّ 
     التوضيح والتحميل: 

( بعد )أّما( إذا جاء بعدىا ظرؼ أك مسألة   عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف كقكع )إفَّ
 .مجركر

 شيخو أبي حياف فيما ذكره.   (6)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)ككافق السيكطي 

                                                 

 (.1/386الزمخشرؼ، الم  ل )ج (1)
 (.1/369ب في عمل البناء كاإلعراب )جأبك البقاء العكبرؼ، المبا (2)
 (.3/572الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.1/501السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.5/95التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
 (.3/1345ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.1/501السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
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 مواضع فتح وكسر  أف( جوازاا  -334
ذا الم اجأة، كفاء  كإلمكاف الحاليف" : (1)قاؿ ابف مالؾ أجيز الكجياف بعد: أكؿ قكلي، كاا

  ."الجكاب

خمسة مكاةع أخر في القسـ الثالث، أعني ما  أيةا   ككذا":  (2)كقاؿ ناظر الجيش
ِإنَّا ُكنَّا ِمْف قاْبُل ناْدُعكُه ِإنَُّو   :يجكز فيو ال تح كالكسر، كىي: إذا كقعت في مكةع التعميل نحك

ـُ ُىكا اْلبارُّ الرَّحِ  ي
   مثل: مة كبالكسر عم  أنو تعميل مستأنف، قرغ بال تح عم  تقدير الـ الع(3 

  ْـ ف  لاُي كا تاؾا سا بلا ـْ ِإفَّ  ا ماْيِي لِّ عا كا ا
ذا كقعت بعد (4  مسبكقة بم رد  الح لمعطف  (كاك)، كاا

ا كاالا تاْعراػ كاأانَّؾا الا تاظْ  : عميو نحك ا كاالا تاْةحا ِإفَّ لاؾا أاالَّ تاُجكعا ِفييا ُأ ِفييا رغ بالكسر إما قُ  ( 5 ما
ذا (أف ال تجكع)األكل ، كبال تح بالعطف عم   (إف)عم  االستسناؼ أك العطف عم  جممة  . كاا

و كال تح ، قاؿ: فيختص بالكسر باالبتداسية نحك: مرض حت  إنيـ ال يرجكن(حت )كقعت بعد 
ذا كقعت بعد كالعاط ة نحك: عرفت أمكرؾ حت  أنؾ فاةل بالجارة نحك: أما أنؾ  (اأمَّ )، كاا

ذا كقعت ن  أحقا  فاةل قاؿ: فالكسر عم  أنيا حرؼ است تاح بمنزلة أال كال تح عم  أنيا بمع ، كاا
 .("ـا را ال جا )بعد 

 التوضيح والتحميل:    

 .مكاةع فتح ككسر )أف( جكازا  عم  ابف مالؾ ناظر الجيشاستدرؾ 

 و ناظر الجيش في ىذه المسألة.إل  ما قال (6)كنحا خالد األزىرؼ  

 

 

 

 

                                                 

 (.2/18ييل )جابف مالؾ، شرح التس (1)
 (.1329-3/1328ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 .]28: الطكر[ (3)
 .]103: التكبة[ (4)
 .]119-118: طو[ (5)
 (.309-1/305خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (6)
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( عمة االبتداة بػ -335   إفَّ
 ".( المكسكرةدخكؿ الـ االبتداء بعد )إفَّ يجكز " : (1)قاؿ ابف مالؾ

نَّ : " (2)كقاؿ أبك حياف يا عاممة، كالبلـ ( لقكتيا كقكتيا أنَّ )إفَّ ما بدأكا بػكقاؿ األخ ش: كاا
 ."ةأ ركا البلـ عم  معناىا مبتد ع كأخمفي ال غير عاممة، فجعمكا األقكػ متقدما  

 التوضيح والتحميل:    

 .(عمة االبتداء بػ)إفَّ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (3)السيكطي ككافق  

 

 ( إفَّ بؾ َكفيَميِف ألَخواؾالخالؼ في قوليـ   -336
 أجاز ذلؾ الكساسي، كمنعو ال راء ألفَّ  كاؾ.ألخا  يفِ  يما بؾ كا  فَّ إفرع: : " (4)قاؿ أبك حياف

)أخكيؾ( خبر  االسـ مرفكع بال عل، فبل يحكؿ بينيما بالبلـ، كأجاز ذلؾ الب ريكف عم  أفَّ 
 ."()إفَّ 

 التوضيح والتحميل:    

كاؾ(خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .في قكليـ )إفَّ بؾ كا يمايِف ألخا
 

  مي توكيد وأفال الخالؼ في الجمع بيف -337
ـا  دْ قا ما لا  زيدا   تقكؿ: إفَّ  ال راء الجمع بيف المي تككيد كأففرع: أجاز : " (5)قاؿ أبك حياف ، قا

 كأنشد:

 

 
                                                 

 (.2/25شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.5/97أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/507مع اليكامع )جىالسيكطي،  (3)
 (.5/101التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
 .  102-101المرجع السابق، ص  (5)
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مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِسْف قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  أا كْ فا  ا ِغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّة  اُبكْ  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبنا كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  فْ ا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا اٍف را ما  قا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاماقا اِنناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااُنكا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ػ أْزما  دا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِنيعْيِف لِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍس كا أْ باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا ا  (1)ُتقا

 ."ماقادْ فا كىذا خطأ عند الب رييف، كالركاية:  

 التوضيح والتحميل:    

 .الجمع بيف المي تككيد كأفخبلؼ النحكييف فيعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي 

 

  إف( المكسورة مف المواضع التي ال تدخل الالـ فييا بعد  -338
كال تدخل عم  حرؼ ن ي إال في ندكر، كال تدخل عم  أداة شرط، " : (3)ابف مالؾقاؿ 

لؤلخ ش. كرلما دخمت عم   كال فعل ماض مت رؼ خاؿ مف قد، كال عم  معمكلو المتقدـ خبلفا  
 البف األنبارؼ، كال عم  كاك الم احبة إلف، كال عم  جكاب الشرط خبلفا   خبر كاف الكاقعة خبرا  

 ".لمكساسي خبر خبلفا  المينية عف ال

 كقد أغ ل الم نف مما ذكره أ حابنا مكاةع:: " (4)كقاؿ أبك حياف

هللا  كا لا  زيدا   مية، فبل يجكز دخكؿ البلـ عمييا، نحك: إفَّ سا أحدىا: أف يككف الخبر جممة قا 
 المعن .بما ىك المبتدأ في  يا  بَّ شا الخبر إذ ذاؾ ليس المبتدأ في المعن  كال مُ  ؛ ألفَّ فَّ قكما يا لا 

يا ال تدخل عم  كاك الحاؿ السادة مسد الخبر، كأجاز ذلؾ الكساسي، فأجاز: الثاني: أنَّ 
 كا لا  ثكبٍ  كلَّ  نظركف، كما أجاز إدخاليا عم  كاك )مع(، نحك: إفَّ الناس يا  كا لا  مي زيدا  تْ شا  إفَّ 
 و.تُ يما قِ 

ي مِ كْ أا  ك: إفَّ ال ريحة التي تسد مسد الخبر، نح يا ال تدخل عم  الحاؿالثالث: أنَّ 
 ."ةيجة  نا لا  ي الت احةا مِ كْ أا  . كأجاز ذلؾ الككفيكف، فأجازكا: إفَّ نةيجة   الت احةا 

                                                 

مػا يجػكز لمشػاعر فػي ( كالقػزاز، 9/48( كاألزىرؼ، تيذيب المية )ج1/67البيتاف ببل نسبة في ال راء، معاني القرآف )ج (1) 
( كعبػد 1/507( كالسػيكطي، ىمػع اليكامػع )ج5/102كالتكميل )ج( كأبي حياف األندلسي، التذييل 296)ص الةركرة

 (.11/331القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
 (.1/507ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.2/25شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.5/119التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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 التوضيح والتحميل:    

 .المكاةع التي ال تدخل البلـ فييا بعد )إف( المكسكرةعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 .مالؾاستدراكو عم  ابف حياف في  إل  ما قالو أبك (1)كذىب السيكطي 

 

  إف( المخففة مف الثقيمة الخالؼ في دخوؿ  عممت( عمى  -339
كمف دخكؿ )عممت( عمي )إف( المخ  ة مف الثقيمة ما جاء في : " (2)قاؿ أبك حياف

ِمْمناا ِإْف ُكْنتا لاُمْؤِمنقاْد " -هللا عميو كسمـ   مػ –الحديث المشيكر مف قكلو  ( بكسر )إفْ  (3)"ا  عا
 ."حيا عمي مذىب أبي عمي، كال حيح الكسر لما ذكرناهعمي مذىب أبي الحسف، كب ت

كانت  كثمرة الخبلؼ دخكؿ )عممت( كأخكاتيا، فإفْ : "في مقاـ آخر  (4)قاؿ أبك حيافك 
فْ مِّ عا تُ  لم رؽ لـ بف أبي العافية في ات، كليذا اختمف ابف األخةر ك قا مَّ كاف لبلبتداء عا  ق، كاا

ِمْمناا ِإْف ُكنْ  الحديث المشيكر كما اختمف فيو األخ ش ال يير كال ارسي. فقاؿ  ،تا لاُمْؤِمنا ""قاْد عا
األخ ش: ال يجكز إال الكسر. كقاؿ ال ارسي: ال يجكز إال ال تح، كما قاؿ ابف أبي العافية. كقاؿ 

كما ال  ( الم تكحة أ بل  ابف األخةر: قد ثبتت البلـ في الركاية ببل شؾ، كىي ال تككف مع )أفَّ 
( ىك األ ل، عممت ألنو ال احتياج لم رؽ. كقاؿ ابف أبي العافية: كسر )إفْ  ( إذاتككف مع )إفْ 

  بأ ميا. تحت بسبب )عممت( أبقيت البلـ إشعارا  فمما فُ 

ما كاف قبميا في مكةع   )عممت( ال تدخل إال عم ىذا بعيد ألفَّ  عميو بأفَّ  دَّ كرُ 
شيء، كنظير ما قاؿ دخكؿ البلـ األ ل ب  ركا عمشعت ذلؾ، كلـ يُ را يَّ االبتداء، فإذا دخمت غا 

 ، كال قاسل بو.لقاسـ   زيدا   في: ظننت إفَّ 

قة، كال يقاؿ عمّ )ظننت( ال تدخل عمي البلـ إال مُ  قاؿ بعض أ حابنا: كىذا ال يمزمو ألفَّ 
كل م تكحة مف مشددة أك مخ  ة أ ميا الكسر،  كقد نكقض بأفَّ  أذىبت البلـ بعد ما دخمت.

نما ي تحيا العامل،  ككاف ينبيي أف تككف البلـ مع كل م تكحة، كلـ تكجد مع الم تكحة. كىذا كاا
 يعتقد خبلص ىذا المذىب، كال حجة تقطع بو.فقد ال أراه يمزمو، 

                                                 

 (.1/506السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.5/138التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  أبك (2)
 .]184: رقـ الحديث1/48، مف لـ يتكةأ إال مف اليشي المثقلالبخارؼ،  حيح البخارؼ، [ (3)
 (.139-5/138التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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ما   ت فيي حرؼ ابتداء ببل خبلؼ، بمنزلة إنَّ يا إذا خُ : بأنَّ كاحتج بف أبي العافية أيةا  
عمي الجممتيف؛ كال شيء ىنا تدخل عميو الـ ما كساسر حركؼ االبتداء الداخمة ما كلعمَّ ككأنَّ 

 ( ىاىنا.االبتداء، فكذلؾ )إفْ 

ر، كتككف جكاب القسـ، فبل يتقدميا البلـ مف حركؼ ال د كىذا ال يمـز عندؼ ألفَّ 
 ."شيء كحرؼ الن ي كالجزاء كاالست ياـ كالشرط في ال در

 التوضيح والتحميل:    

في دخكؿ )عممت( عم  )إف(  كييفخبلؼ النح عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .المخ  ة مف الثقيمة

 شيخو أبي حياف فيما ذكره.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

ما ذىب إليو أبك حياف في  (4)، كاألشمكني(3)، كابف عقيل(2)كأيد النحكيكف أمثاؿ المرادؼ 
 ىذه المسألة.

 

 (َلَعلَّ  الخالؼ في الـ  -340
ا فَّ عا ، ك فَّ عا ، كلا لَّ : عا لَّ عا كقد يقاؿ في لا " : (5)قاؿ ابف مالؾ ، فَّ غا ، كرا فَّ عا ، كرا فَّ ، كأا فَّ ، كألا

  ."ْت مَّ عا كلا  فَّ يا كلا 

( األكل : فقيل: البلـ لمتككيد، كقيل: حذفت لاعالَّ ) ـمف في الكاختُ ":  (6)كقاؿ أبك حياف
كعم  ما زاد عم  أرلعة في األفعاؿ  كل ما زاد عم  ثبلثة في الحركؼ ليس بأ ل، كما أفَّ  ألفَّ 

 خمسة في األسماء ليس بأ ل.

                                                 

 (.3/1355ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.226-225المرادؼ، الجن  الداني )ص (2)
 (.381-1/380ابف عقيل، شرح ابف عقيل عم  أل ية ابف مالؾ )ج (3)
 (.1/317)ج شرح األشمكني عم  أل ية ابف مالؾاألشمكني،  (4)
 (.2/39ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.177-5/176التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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الزيادة ت رؼ،  ( في أقكػ القكليف ألفَّ لاعالَّ كقاؿ السييمي: "البلـ األكل  أ ل في )
ذؼ الحرؼ األ مي، ، كالزيادة عميو تنافيو، كمجيسيا بيير الـ لية، أك حُ كالحرؼ كةع اخت ارا  

 كالحذؼ مف جنس االخت ار، فيك أكل  مف الزيادة". انتي .

( فيي أ مية عند الككفييف كأكثر النحكييف، كذىب قـك لاعالَّ )البسيط(: "كأما الـ )كفي 
 يا الـ االبتداء".إل  زيادتيا، كبعةيـ إل  أنَّ 

( في معناىا، فبل يخمك أف تجعل البلـ عالَّ يـ قالكا )( مركبة ألنَّ لاعالَّ )الخ اؼ: " حكفي شر 
، (عالَّ البلـ زاسدة، ةمت إل  )   أفَّ عا دَّ ك يُ ( محذكفة منيا، أعالَّ مف أ ل الكممة، كتجعل )

ت رؼ فييا، فمـ يبق إال أف تككف زاسدة ليير الحركؼ ال يُ  فاألكؿ ال ينبيي أف يقاؿ بو ألفَّ 
ميا إلييا عم  ُة ا لـ نا ، كىذا القدر ليس بت رؼ ألنَّ (عالَّ إال لمجرد التكثير، ةمت إل  )معن  

، كىذا (ؾّ ( مع )با لا عْ ؿ، بل ركبناىا معيا كما ركبنا )با دا بْ عا  أف تككف مف الكممة عم  حد البلـ في
 ."ليس بت رؼ ألنو ةـ كممة إل  كممة" انتي 

 التوضيح والتحميل:    

(خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  . في الـ )لاعالَّ

في ىذه  (2)ؼ ، كأبك البقاء العكبر (1)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ 
 أيةا . (3)السيكطيكتابعيـ  المسألة،

 

 ( أىي مركبة أـ بسيطة؟ َلَعلَّ   -341
( في معناىا، فبل كفي شرح الخ اؼ: ": " (4)قاؿ أبك حياف ( مركبة ألنَّيـ قالكا )عالَّ )لاعالَّ

( محذكفة منيا، أك ُيدَّعا  أفَّ البلـ زاسد ة، يخمك أف تجعل البلـ مف أ ل الكممة، كتجعل )عالَّ
(، فاألكؿ ال ينبيي أف يقاؿ بو ألفَّ الحركؼ ال ُيت رؼ فييا، فمـ يبق إال أف  ةمت إل  )عالَّ
(، كىذا القدر ليس بت رؼ ألنَّا لـ  تككف زاسدة ليير معن  إال لمجرد التكثير، ةمت إل  )عالَّ

ؿ، بل ركبناىا مع ْبدا كما ركبنا يا ناُةميا إلييا عم  أف تككف مف الكممة عم  حد البلـ في عا
( مع )باّؾ(  ، كىذا ليس بت رؼ ألنو ةـ كممة إل  كممة" انتي ".)باْعلا

                                                 

 (.183-1/177أبك البركات األنبارؼ، اإلن اؼ )ج (1)
 (.2/112أبك البقاء العكبرؼ، شرح ديكاف المتنبي )ج (2)
 (.1/488السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.5/177أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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مف الت رؼ إذ ذكركا فييا عشر  كالذؼ اختاره أنيا بسيطة، كقد ت رؼ فييا أنكاعا  
 ."ليات

 التوضيح والتحميل:    

( أىي مركبة أـ بسيطة؟خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .)لاعالَّ

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (1)السيكطي كاتبع
 

( و  -342  ( َلَعلَّ لغتاف في   (َرَعلَّ  َغفَّ
 فالستة المتقدمة مشيكرة، كاألرلعة الباقية قميمة. كأقميا استعماال  " : (2)قاؿ ابف مالؾ

  ."لعمت. ذكرىا أبك عمي في التذكرة

ليرة بالييف المعجمة كالنكف، كفي ا( )غافَّ كزاد بعض أ حابنا : " (3)كقاؿ أبك حياف
 ".مف البلـ ( بالراء بدال  راعالَّ )

 التوضيح والتحميل:    

( ليتافمجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف ( ك)راعالَّ ( عند العرب )غافَّ    .في )لاعالَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره.   (4)المرادؼكاتبع 

 ف في ىذه المسألة.حيا ما ذىب إليو أبك (5)السيكطي ككافق

 

 سـ ورفع الخبراالحمل  عسى( عمى  َلَعلَّ( في نصب  -343
 ".عم  عس  حمبل  لاعالَّ ستباح في كقد يُ " : (6)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.1/488السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/46شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.5/179التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.359-358)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/489السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.2/47ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
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( في ن ب اسميا كرفع الخبر في لَّ عا كما حممكا )عس ( عم  )لا : " (1)كقاؿ أبك حياف
 قكلو:

ػػػػػػػػػػأٍس كعا  ػػػػػػػػػػاىا ناػػػػػػػػػػاُر كا ػػػػػػػػػػفاُقْمػػػػػػػػػػُت عاسا  (2)امَّيا
 

 ... ... ... ...  
 كقكلو: 

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاا  مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا أاْك عاسا ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاباتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عا
(3) 

الترجي في )عس ( مشركط بمعن  المقارلة،  كذلؾ لممشاركة بينيما في الترجي، إال أفَّ  
الخبر منو كاجب، كالترجي ال  كاجبة ألفَّ  -سبحانو-كانت مف هللا  َـّ كالمقارلة إخبار، فمف ثا 

 ." تعال ، إنما ىك م ركؼ إل  المخاطبيجكز عم  هللا

 التوضيح والتحميل:    

( في ن ب االسـ  النحكييف حملعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف )عس ( عم  )لاعالَّ
 مع تكةيح العمة التي تقف كراء ذلؾ. كرفع الخبر

في ىذه المسألة، كتابعيـ  (4)كأكد أبك حياف ما ذىب إليو أبك محػمد السيرافي
 أيةا . (5)يكطيالس

 
                                                 

 (.5/180التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 ػػخر بػػف جعػػد  ( كنسػػب إلػ 2/720مي فػػي العينػي، المقا ػػد النحكيػػة )جةػػر ح ػػخر بػف العػػكد الىػذا  ػػدر بيػػت ل (2) 

 ( كعجزه :1/447الخةرؼ في السيكطي، شرح شكاىد الميني )ج
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآِتي ناْحكاىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ  فا  اا فأاُعكُدىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاشا
  

( كأبػػي سػػعيد 2/375( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج181ص 75/1ىػػذا عجػػز بيػػت لرؤبػػة بػػف العجػػاج فػػي مجمػػكع أشػػعاره )ؽ (3) 
( كأبػي عمػي 494كأبي عمي ال ارسي، شرح األبيات المشػكمة اإلعػراب )ص( 3/135السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج

( كالكاحػػػدؼ، الت سػػػير الكسػػػيط 2/158( كأبػػػي محػػػػمد السػػػيرافي، شػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيو )ج4/391ال ارسػػػي، الحجػػػة )ج
( كأبػػػػي حيػػػػاف 1/443( كالسػػػػيكطي، شػػػػرح شػػػػكاىد المينػػػػي )ج2/345( كابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح الم  ػػػػل )ج2/600)ج

 ( ك دره :5/180تذييل كالتكميل )جلاألندلسي، ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يْ ُؿ ِبْنِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ا أا ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا  دْ قا  ااكا
 

 ... ... ... ... 
  

 (.2/158شرح أبيات سيبكيو )ج محػمد السيرافي، كأب (4)
 (.482-1/481ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
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  (وعمراا  اختصـَ  ز داا   إفَّ  الخالؼ في قوليـ -344
جزىا أحد : قاؿ أبك جع ر ال  ار: لـ يُ كعمرا   اخت ـا  زيدا   فرع: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف
الثاني يدخل في معن   ألفَّ  يما أجازاهمد بف يزيد كابف كيساف، فإنَّ ػو إال محمف النحكييف عممتُ 

فْ  نما لـ يا أفرد ال ع األكؿ كاا االخت اـ ال يككف  ألفَّ  (اخت ـا  زيدا   إفَّ )ز جُ ل. قاؿ ابف كيساف: كاا
فيو إل  إفراد ال عل. قاؿ ابف   تُ متا المعن ، فبل يُ  َـّ ن بت االثنيف فقد تا  إال مف اثنيف، كأنت إفْ 
 ."اخت ما كعمرا   ا  زيد كيساف: كيجكز: إفَّ 

 التوضيح والتحميل:    

 .قكليـ )إفَّ زيدا  اخت ـا كعمرا (خبلؼ النحكييف في  بف مالؾعم  ا استدرؾ أبك حياف
 

 (إفَّ  رفع المعطوؼ عمى اسـ مذاىب النحاة في  -345
، كلكف بعد الخبر بإجماع، ال قبمو يجكز رفع المعطكؼ عم  اسـ إفَّ " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ."لمكساسي ، خبلفا  مطمقا  

، فبل يجكز العطف فييا عم  معن  المذىب الثاني: المنع مطمقا  : " (3)كقاؿ أبك حياف
 بميني أفَّ )تتقدر باسـ م رد، فإذا قمت  فيوالم تكحة كما عممت  االبتداء عند أكثر المحققيف؛ ألفَّ 

عم  أف يككف )عمرك( مبتدأ، كالخبر محذكؼ، لـ يجز أف تككف الجممة  (كعمرك قاسـ   زيدا  
م رد مرفكع عم  أنو فاعل، فمك عط ت يا بتقدير اسـ ( ك متيا؛ ألنَّ معطكفة عم  مكةع )أفَّ 

( مف حيث كاف المعطكؼ شريؾ المعطكؼ غا ما )با مف ذلؾ أف تككف فاعمة بػ عميو الجممة لـز
 عميو، كذلؾ غير ساسغ.

( فبل يعطف عم  مكةعيا عند المحققيف كأبي عمي ال ارسي ا )أفَّ كفي )البسيط(: كأمَّ 
، فبل يبق  لبلبتداء فييا مساغ لدخكؿ العامل الم ظي ليا مف عامل غير أفَّ  دَّ يا ال بُ كغيره؛ ألنَّ 
تدخل عم  المبتدأ، كأنت لك عط ت (، فبل ال عل ال يتسمط إال عم  ما عمل فيو )أفَّ  القكؼ، كألفَّ 

عم  المكةع لجعمت الجممة االبتداسية في مكةع معمكؿ ال عل، كال يككف مكةعو إال بشرط 
 (، فامتنع لذلؾ.دخكؿ )أفَّ 

                                                 

 (.194-5/193أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.2/47التسييل )جشرح ابف مالؾ،  (2)
 (.204-5/203أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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لثالث: الت  يل بيف أف يككف المكةع الذؼ كقعت فيو يجكز كقكع الم رد فيو المذىب ا
 ككقكع الجممة أك يككف ال يقع فيو إال الم رد:

( ك متيا، نحك: كاف مما ال يقع فيو إال الم رد فبل يجكز العطف عم  مكةع )أفَّ  فإفْ 
، كالجممة مف المبتدأ لمخبر ذكفا  ك، فإذا كرد مثل ىذا كاف الخبر محكعمر   قاسـ   زيدا   ي أفَّ نِ يا ما با 

 عطف جممة اسمية عم  جممة فعمية. (باماياِني أفَّ زيدا  قاسـ  )معطكفة عم  الجممة التي ىي 

فْ  ( ك متيا، نحك كاف المكةع ي مح لمم رد كالجممة جاز العطف عم  مكةع )أفَّ  كاا
أتقكؿ( يقع بعدىا الم رد، نحك: أتقكؿ ) ؛ ألفَّ ك قاسـ  ك، تريد، كعمر  كعمر   قاسـ   زيدا   قكلؾ: أتقكؿ أفَّ 

 .". كىذا المذىب اختيار ابف ع  كرك قاسـ  ، كالجممة نحك: أتقكؿ عمر  قاسـ   زيدا   أفَّ 
 التوضيح والتحميل:    

( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .مذاىب النحاة في رفع المعطكؼ عم  اسـ )إفَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 

 ( ونحوىاإفَّ فييا جالَسيِف أَخَويؾ قوليـ  الخالؼ في -346
فييا  األكل : أجاز األخ ش: إفَّ  (:كىذه مساسل مف أبكاب )إفَّ : " (2)قاؿ أبك حياف

عرفو أ خطأ. قاؿ: كال ( عم  الحاؿ. قاؿ أبك العباس: كىذا يفِ يؾ بن ب )جالسا كا أخا  يفِ جالسا 
نَّ لؤلخ ش إال في ىذا الكتاب. يعني )األكسط( الحاؿ في الظرؼ،  ما جاز في الظرؼ ألفَّ . كاا

 فيك أعـ.

ابف عبكف( في مكةع الحاؿ. قاؿ ، يجعل )يمبيانا  ىينا يمعبكف ِ   الكساسي: إفَّ   كحك
( أقبح مف االسـ في الحاؿ؟ قاؿ: اسـ )إفَّ  تكره ىذا كال عل قبل ـا : فقمت ألبي العباس: لِ كيساف
قبح: ي، ك ال تحسف؛ أال ترػ أنؾ تقكؿ: ةرلت يةحؾ زيدا   حاؿ المن كب ذلؾ ألفَّ  ما كرىتُ إنَّ 

 (.االسـ يكىمؾ أنو م عكؿ، كىذا يكىمؾ الحاؿ أنيا اسـ )إفَّ  ؛ ألفَّ زيدا   ةاحكا   ةرلتُ 

يؾ( بدؿ. كأجاز ذلؾ كا )أخا ( ك( اسـ )إفَّ يفِ كأجاز أبك العباس ذلؾ عم  أف )جالسا 
 ."الككفيكف عم  أف يككف )أخكيؾ( ترجمة

                                                 

 (.1400-3/1399ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.211-5/210أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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 والتحميل:     التوضيح 

يؾ( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في كا يِف أخا قكليـ )إفَّ فييا جالسا
 .كنحكىا

 

 (إفَّ فييا قائماا ويقعُد أَخَويؾقوليـ   الخالؼ في -347
يؾ. قاؿ: كما كا أخا  كيقعدُ  فييا قاسما   كالثانية: أجاز ابف كيساف: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف

 كأخيو، فيككف في المعطكؼ ما ال يككف في المعطكؼ عميو. لٍ رج بَّ أقكؿ: رُ 

( ال يقع مكقعو ىنا )يقكـ(، فامتنع كما امتنع: سكؼ )قاسما   كمنع الككفيكف، قالكا: ألفَّ 
 ."هللا عبدُ  يقكـ كقاعد  
 التوضيح والتحميل:     

كيقعُد قكليـ )إفَّ فييا قاسما  خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
يؾ( كا  .أخا

 

 (إفَّ فييا ز داا قائماا تقديـ الظرؼ أو المجرور نحو قوليـ   الخالؼ في -348
، قاسما   فييا زيدا   الثالثة: إذا قدمت الظرؼ أك المجركر، فقمت: إفَّ : " (2)قاؿ أبك حياف

فَّ  حك بدأت باالسـ، ن ، اختار س كالككفيكف الن ب في قاسـ كجالس. فإفْ جالسا   ؾ عمرا  أماما  كاا
 ."التقديـ كالتأخير في ىذا سكاء اختاركا الرفع. كزعـ أبك العباس أفَّ  (فييا قاسـ   ا  زيد إفَّ )

 التوضيح والتحميل:     

تقديـ الظرؼ أك المجركر نحك خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .قكليـ )إفَّ فييا زيدا  قاسما (

 في ىذه المسألة. (3)سراجككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف ال 

 
                                                 

   (.5/211أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .211المرجع السابق، ص (2)
 (.1/244لسراج، األ كؿ )جابف ا (3)
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 (فييا في الدار واقفاا  ز داا  إفَّ  تكرار الظرؼ نحو قوليـ  الخالؼ في -349
جاز  (فييا في الدار كاق ا   زيدا   إفَّ )الرابعة: إذا تكرر الظرؼ، نحك : " (1)قاؿ أبك حياف

 الرفع كالن ب عند الب رييف، كلـ يجز عند الككفييف إال الن ب.

ف اختمف فيك يجرػ ىذا المجرػ، نحك: إ، فما تجيء بو مؤكدا  الب رييف أنؾ إنَّ  ةكحج
في  في الدار راغبا   ، عند الب رييف، كىذا زيد  في  درىا، كجالس   هللا في الدار جالسا   عبدا  إفَّ 

 شراسيا، كما قاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تارااِسِبيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااُف عا  كاالزَّْع ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرقا     (2)ت كالنَّْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو المَّبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شا
راسب. عم  التَّ  كأف معيما عاسدا   (كالنحرالمَّبَّات )جيز إال الن ب، كيجعل كال راء ال ي 

نَّ  ما  ما أرادكا: قاؿ ابف كيساف: كالرفع عندؼ جاسز. كاا  ةِ بَّ المَّ  ركؽِ في حاؿ شُ  تارااِسبِ الكاالزَّْع ارااُف عا
ذا رفع أراد:  حرِ كالنَّ  يف مكةع بَّ منيا، فا  راسبِ ا عم  التَّ ىرُ حْ يا كنا تُ بَّ لا  بو ؽ  رِ شا كاالزَّْع ارااُف بو، كاا

 ."راسبعم  ىذا المكةع اآلخر، أعني التَّ  الزَّْع اراافِ ب ؽ  رِ شا  ةبَّ شركقو، كأف مكةع النحر كالمَّ 
 التوضيح والتحميل:     

تكرار الظرؼ نحك قكليـ )إفَّ زيدا  خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ
 .في الدار كاق ا  فييا(

 

  مجية الفعل بعد  ليت( الخالؼ في -350
يا بمعن  )لك(، الخامسة: أجاز ال راء أف يمي ال عل )ليت( ألنَّ : " (3)قاؿ أبك حياف

)لك( ال  ك، فبل يككف ليا إذ ذاؾ عمل في شيء، كما أفَّ خرج عمر   ، كليتا زيد  قاـ  فتقكؿ: ليتا 
 حك قكلو:، نهء في كبلـ العرب ما يدؿ عم  ظاىر عمل ليا في شيء، كقد جا

 

                                                 

 (.212-5/211التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( كالزليػػدؼ، تػػاج 10/177( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج6/165البيػػت لممخبػػل السػػعدؼ فػػي ابػػف سػػيده، المحكػػـ )ج (2) 

( كابػػف 4/265قػػرآف )ج( كالنحػػاس، إعػػراب ال3/146( كبػػبل نسػػبة فػػي ال ػػراء، معػػاني القػػرآف )ج25/505العػػركس )ج
 (. 2/97( كالسيكطي، اإلتقاف )ج5/212( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج1/154سيده، المخ ص )ج

 (.5/212التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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ػػػػػػػػػػػػػاعاة   ػػػػػػػػػػػػػفِّ سا َـّ عا ػػػػػػػػػػػػػ فاْعػػػػػػػػػػػػػتا اْليا ماْيػػػػػػػػػػػػػتا دا  فا
 

يَّماػػػػػػْت ناػػػػػػاِعِمي باػػػػػػاؿِ ماػػػػػػفاِبْتناػػػػػػا عا     مػػػػػػا خا
(1) 

 
ذؼ فيو ذلؾ عم  أنو مما حُ  هكال يجكز ذلؾ عند الب رييف، كتأكلكا ما كرد مما ظاىر 

مّ اسـ )ليت(، إمّ  ، ؾيتا ا عم  أف يككف ةمير الخطاب، أؼ: فما عم  أف يككف ةمير الشأف، كاا
 كما جاز الحذؼ في قكلو:

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػاِفرِ   ـُ اْلماشا ِظػػػػػػػػػػػػػػي لاِكػػػػػػػػػػػػػػفَّ ِزْنِجػػػػػػػػػػػػػػيّّ عا كا
(2) 

 ".نجيّّ ؾ زا أؼ: كلكنَّ  

 التوضيح والتحميل:     

نحك  مجيء ال عل بعد )ليت(خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 ( كأمثاليا.ليتا قاـ زيد  )

 الو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ق (3)كأيد السيكطي 

 

 (إفَّ ز داا وعمراا قائمافِ قوليـ   الخالؼ في -351
( كأخكاتيا فالخبر عم  حسب السادسة: إذا عط ت عم  اسـ )إفَّ : " (4)قاؿ أبك حياف
 مع، نحك قكلو:، كال يجكز )قاسـ( إال حيث سُ قاسمافِ  كعمرا   زيدا   المتعاط يف، تقكؿ: إفَّ 

 
                                                 

رؼ، التبيػػيف ( كأبػػي البقػػاء العكبػػ2/271( كابػػف رشػػيق، العمػػدة )ج162ص 106/1البيػػت لعػػدؼ بػػف زيػػد فػػي ديكانػػو )ؽ (1) 
كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي ( 1/496( كالسػػيكطي، ىمػػع اليكامػػع )ج2/697( كالسػػيكطي، شػػرح شػػكاىد المينػػي )ج339)ص

( كأبػي حيػاف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل 180( كابف ع  كر، ةػراسر الشػعر )ص2/174عمي ال ارسي، الحجة )ج
( كنػػاظر الجػػيش، 84الشػػعكر بػػالعكر )ص( كال ػػ دؼ، 381( كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، مينػػي المبيػػب )ص5/212)ج

 (.10/451( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج3/1308تمييد القكاعد )ج
( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، 1/247( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ )ج2/136ىػػذا عجػػز بيػػت لم ػػرزدؽ فػػي سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (2) 

( كأبػي البقػاء 4/567كابػف يعػيش، شػرح الم  ػل )ج (1/563( كابف األثير، البػديع )ج2/466شرح كتاب سيبكيو )ج
 ( كلـ أقف عميو في ديكانو، ك دره :10/399كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 340العكبرؼ، التبييف )ص

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا كْ ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قا ِفيْ  ال  كْ  لايا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  را مَّيا  لاعا
 

 ... ... ... ... 
  

 (.1/496السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.215-5/213التذييل كالتكميل )جياف األندلسي، أبك ح (4)
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ػػػػػػػػػػػػػػػاِسبل   ػػػػػػػػػػػػػػػْف ياػػػػػػػػػػػػػػػُؾ سا ػػػػػػػػػػػػػػػي فاػػػػػػػػػػػػػػػِإنِّي فاما نِّ  عا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ   ِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْركاةا الا تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُركُد كاالا ُتعا كا
(1) 

 كقكلو: 

ِديناػػػػػػػػػػػػِة راْحُمػػػػػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػػػػػ  بالما ػػػػػػػػػػػػْف ياػػػػػػػػػػػػُؾ أْمسا  فاما
 

قايَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لاياِريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإنِّي كا ِبيا
(2) 

  كنحك قكلو: 

ػػػػػػػػػػػػػػْعِر األاْسػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػبااِب كالشَّ ػػػػػػػػػػػػػػْرخا الشَّ  ِإفا شا
 

ػػػػػػػػػ  ِد ما ػػػػػػػػػافا ُجُنكناػػػػػػػػػا ـْ ا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػاصا كا ُيعا
(3) 

 يا.عا ا ما لـ يُ ك ، ريبافِ يا ، بالنكف، كلا عارُ كال نُ  ركدُ و أف يككف: ال نا كالكج 

 مف في تخريج ىذه األبيات:كاختُ 

 يما لتبلزميما أخبر عنيما إخبار الكاحد، فجعمو مف باب قكلو:فذىب ال ارسي إل  أنَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُزْحُمكقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ُزؿُّ   ِلما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ   ْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف تاْنيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اْلعا ِبيا
(4) 

  
                                                 

( 243( كابف المثن ، مجاز القػرآف )ص1/302في سيبكيو، الكتاب )ج كىك أبك عنترة يشداد بف معاكية العبسالبيت ل (1) 
( كنثػػػػر الػػػػدر 62( كالينػػػػدجاني، أسػػػػماء خيػػػػل العػػػػرب )ص2/200كأبػػػػي سػػػػعيد السػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيو )ج

( كابف منظكر، لسػاف 1/77( كأبي الحسف الب رؼ، الحماسة الب رية )ج7/542يده، المحكـ )ج( كابف س6/269)ج
 (.37/341( كالزليدؼ، تاج العركس )ج4/2061( ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج14/140العرب )ج

( 2/278ؤنػث )ج( كأبػي بكػر األنبػارؼ، المػذكر كالم1/75فػي سػيبكيو، الكتػاب )ج البرجمػي بف الحارث ةابئالبيت ل (2) 
( كابػػػػف سػػػػيده، المحكػػػػـ 2/801( كالجػػػػكىرؼ، ال ػػػػحاح )ج1/365كأبػػػػي سػػػػعيد السػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيو )ج

( كالقرطبػي، الجػامع 1/826( كاأل ػبياني، المجمػكع المييػث )ج1/446( كابف سممة العػكتبي، اإلبانػة )ج6/500)ج
( 5/125( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػػرب )ج101( كزيػػف الػػديف الػػرازؼ، أنمػػكذج جميػػل )ص6/246ألحكػػاـ القػػرآف )ج

 (.  2/780( كالعيني، المقا د النحكية )ج4/358كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج
( 3/17( كابػػف سػػبلـ، غريػػب الحػػديث )ج84( كاأل ػػمعي، اإلبػػل )ص246البيػػت لحسػػاف بػػف ثابػػت فػػي ديكانػػو )ص (3) 

( 2/453( كالكاحػدؼ، الت سػير السػيط )ج1/424اح )ج( كالجػكىرؼ، ال ػح1/101كال ارابي، معجػـ ديػكاف العػرب )ج
( كابف عطيػة 2/42( كابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج1/447( كاإلبانة )ج6/3411كالحميرؼ، شمس العمـك )ج

( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل 2/255( كأبػػي ال ػػرج الجػػكزؼ، زاد المسػػير )ج3/28األندلسػػي، المحػػرر الػػكجيز )ج
( كنػاظر الجػيش، تمييػد القكاعػػد 35)ص أسػػسمة كأجكبػة فػي إعػراب القػػرآف( كابػف ىشػاـ األن ػارؼ، 2/86كالتكميػل )ج

 (.  7/281( كالزليدؼ، تاج العركس )ج1/418)ج
( كابػف منظػكر، لسػاف 2/144( كابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج1/59البيت المرغ القيس في ابف دريد جميرة المية )ج (4) 

( 4/257( كالسػػميف الحمبػػي، عمػػدة الح ػػاظ )ج2/80ف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج( كأبػػي حيػػا11/26العػػرب )ج
( كالسػػػػػيكطي، المزىػػػػػر 1/413( كنػػػػػاظر الجػػػػػيش، تمييػػػػػد القكاعػػػػػد )ج7/474كالسػػػػػميف الحمبػػػػػي، الػػػػػدر الم ػػػػػكف )ج

 ( كلـ أقف عميو في ديكانو.7/556( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/83)ج



 449 

 كقكلو:

ػػػػػػػػػبِ  اؼا دا ياػػػػػػػػػ ْت يا ِةػػػػػػػػػرا  كْ لاػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػنَّْت يا ةا ا كا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

ذؼ الخبر مف األكؿ لداللة كخرجو أكثر النحكييف عم  أنو مف الحذؼ لمداللة، فحُ  
ا كاف باب الحذؼ أف يككف مف الثاني . كلمَّ ركدُ ال تا  ركةُ ، كجِ ركدُ ي ال أا الثانية عميو، فالتقدير: فإنَّ 
 .ْس قا نْ ذا بالعكس، لـ يا لداللة األكؿ عميو، ككاف ى

عم  أف تككف الكاك عندىـ كاك )مع(، كلك كانت لمعطف  كأما الككفيكف فجعمكا مقيسا  
 لمزمت المطابقة مف الخبر لممتعاط يف. كاستدلكا عم  ذلؾ بقكؿ الشاعر:

ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ   فاِإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا كااْلِكتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا ِإلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عا
 

ـا األاِدْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ   ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد حا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة كا اِبيا دا كا
(2) 

عف الكاؼ، كلك أخبر عف المتعاط يف لقاؿ:  )كدابية( ال يككف إال خبرا   أفَّ أال ترػ  
رد بالكاك إال معن  )مع( لـ ا لـ يُ غ، لكنو لمَّ بْ دَّ بية ككتابو بالايا، فيشبو الكتاب بالديِ بْ كدا  كدابيةٍ 

 ر إال عف االسـ األكؿ.خبِ يُ 

 كؼ، كقكليـ: راكبُ قاؿ أ حابنا: كال حجة في ىذا الحتماؿ أف يككف مف حذؼ المعط
 .ميحافِ طا  ، أؼ: كالناقةُ ميحافِ طا  الناقةِ 

التشريؾ في الخبر  كاك )مع( كالكاك العاط ة في قاؿ بعض أ حابنا: كال حيح أفَّ 
 ."، فعم  تقدير أف تككف كاك )مع( كجبت المطابقةيفِ كا كاألخا  كعمرا   ف زيد  ابدليل قكؿ العرب: ك

  

 
                                                 

( كأبػػػي عمػػػي 2/181( كابػػػف جنػػػي، المحتسػػػب )ج1/259لم ػػػرزدؽ فػػػي ابػػػف جنػػػي، الخ ػػػاسص )جىػػػذا  ػػػدر بيػػػت  (1) 
 ، كعجزه : كلـ أقف عميو في ديكانو( 1/276القيسي، اإليةاح شكاىد اإليةاح )ج

  ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمْ يَّ لِ ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا عا كا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ ِر الخِ دا قا
 (.5/214ل )جأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميكالبيت ببل نسبة في  

( كابػف 2/444( كابف سبلـ، اليريب الم ػنف )ج3/247البيت لمكليد بف عقبة بف أبي معيط في ال راىيدؼ، العيف )ج (2) 
( كال ػػارابي، 1/92( كأبػػي بكػػر األنبػػارؼ، الزاىػػر )ج1/565( كابػػف دريػػد، جميػػرة الميػػة )ج1/311قتيبػػة، الجػػراثيـ )ج

( 413( كالجريػػػػػرؼ، الجمػػػػػيس ال ػػػػػالح )ص5/69تيػػػػػذيب الميػػػػػة )ج( كاألزىػػػػػرؼ، 2/250معجػػػػػـ ديػػػػػكاف العػػػػػرب )ج
( 3/1556( كالحميػرؼ، شػمس العمػـك )ج2/216( كالزمخشرؼ، المستق ػ  )ج2/159كالعسكرؼ، جميرة األمثاؿ )ج

( كابػػػف 1/116( كأبػػػي الحسػػػف الب ػػػرؼ، الحماسػػػة الب ػػػرية )ج3/84كأبػػػي البقػػػاء العكبػػػرؼ، شػػػرح ديػػػكاف المتنبػػػي )ج
 (.1/337( كالدميرؼ، حياة الحيكاف الكبرػ )ج12/147ب )جمنظكر، لساف العر 



 451 

 التوضيح والتحميل:    

 .قكليـ )إفَّ زيدا  كعمرا  قاسماِف(خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ بك حيافاستدرؾ أ

 

 (قوليـ  إفَّ في الدار عبَد هللا بؾ واثقاا  الخالؼ في -352
 السابعة: إذا جمعت بيف ظرفيف تاـ كناقص كقدمت التاـ، نحك: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف

  ، جاز الرفع كالن ب.دار بؾ كاثقا  في ال زيدا   ، أك إفَّ  بؾ كاثقا  هللا في الدار عبدا 

 )بؾ( في  مة )كاثق(. قاؿ: كال يجكز: إفَّ  ىذا ال يجكز ألفَّ  د بف سعداف أفَّ ػكزعـ مح
  .راغب   فيؾ زيدا  

الحاؿ في تقدير األسماء، كتماميا يجب أف يككف  كقاؿ ابف كيساف: الرفع االختيار ألفَّ 
، اخترت إخراجيا عف الحاؿ ألف تجعميا خبرا   -كىك مف تماميا -ا قدمت )بؾ( بعدىا، فممَّ 
 .، كفيؾ راغبُ في الدار عميؾ نازؿ   ا  زيد ككذا: إفَّ 

 فيؾ في الدار زيدا   ، أك إفَّ في الدار راغب   فيؾ زيدا   فإف قدمت الناقص، فقمت: إفَّ 
 ، جاز الرفع كالن ب.فيؾ في الدار راغب   زيدا   ، أك إفَّ راغب  

ب ألنؾ حيف بدأت بما ىك مف تماـ الخبر قبل الظرؼ التاـ جيزكف الن كالككفيكف ال يُ 
 فيؾ في الدار. عبد هللا راغب    رت كأنؾ بدأت بالخبر، أؼ كأنؾ قمت: إفَّ 

 ."ما ىك تبييف عف مكةع ال عل، فكأنو في تقدمو مؤخرالظرؼ إنَّ  كىذا ال يمـز ألفَّ 
 التوضيح والتحميل:    

قكليـ )إفَّ في الدار عبدا هللا بؾ النحكييف فيخبلؼ  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .كاثقا (

 

 

 
 

                                                 

 (.5/215أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 (قوليـ  إفَّ عبَد هللا في الدار طعاَمؾ حكلٌ  الخالؼ في -353
 : أجاز أكثر النحكييفؾ آكل  هللا في الدار طعاما  عبدا  الثامنة: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف

ؼ الشتمالو عم  ال عل الظر  الرفع كالن ب. كقاؿ ابف كيساف: ال يجكز عندؼ الن ب ألفَّ 
 ."ما ىك تماـ ال عل كبعض حركفو، فميس ىك قبمو مثمو بعدهتقديمو كتأخيره، كالم عكؿ إنَّ 

 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )إفَّ عبدا هللا في الدار خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
)  .طعاماؾ آكل 

 

 ( أو خيُرىـ ز دٌ إفَّ ِمف خيٍر الناس قوليـ   الخالؼ في -354
 : فييا ثبلثة مذاىب:ىـ زيد  الناس أك خيرُ  ف خيرٍ مِ  التاسعة: إفَّ : " (2)قاؿ أبك حياف

بف الكليد، كىك أنو برفع )خيرىـ( كلن ب )زيد(،  ةىب إليو الكساسي كشيبذأحدىا: ما 
خبر، ىـ( مبتدأ محذكؼ ال)خيرُ في مكةع الخبر، ك (ف خير الناسمِ )(، كاسـ )إفَّ  ا  تجعل زيد
زا ارت اع )خيرىـ( عم  أنو خبر مبتدأ كَّ ىـ ىك. كجا أك خيرُ  الناس زيدا   ف خيرٍ مِ  التقدير: إفَّ 

ىـ، ف ي التقدير الخبر أك المبتدأ محذكؼ ل يـ المعن ، كف ل محذكؼ، التقدير: أك ىك خيرُ 
ـ معمكؿ ( كاسميا بالجممة المعطكفة مف االبتداء كالخبر، ف ار العطف قبل تمابيف خبر )إفَّ 

 (.)إفَّ 

كفي جكاز مثل ىذا نظر، كىك مف عطف الجمل، كال جاسز أف يككف مف اإلعماؿ، كال 
 مف باب عطف الم ردات:

 (ىـأك خيرُ )( حرؼ، ك)إفَّ    في الحركؼ كال في المعاني ألفَّ أما اإلعماؿ فإنو ال يتأتَّ 
 ما ذكرناه.ل يطمبو مرفكعا   (ىـرُ أك خي)، كمن كبا   زيدا   ب( تطم)إفَّ  مرفكع باالبتداء، فيقاؿ إفَّ 

تعط و عم  مكةع اسـ  ا أفْ جكز ألنو إمَّ كأما ككنو مف باب عطف الم ردات فبل يا 
 ، كىك الخبر:(ىـمف خيرِ )(، كىك زيد، أك عم  مكةع )إفَّ 

                                                 

 (.216-5/215أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .218-216المرجع السابق، ص (2)
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ما جاء اسميا ذكر بعد، إنَّ ( ألنو لـ يُ عم  مكةع اسـ )إفَّ  ال جاسز أف يككف معطكفا  
، ال يجكز أف يتقدـ عم  ، كالعطف مف التكابععطف عم  ما أت  بعد ، فيككف قدا  متأخر 

 إال في الشعر، كبشركط ىي مذككرة في مكةعيا، كليس ىذا منيا. المعطكؼ عميو

ألنو يمـز مف ذلؾ  (الناس مف خيرِ )عم  الخبر الذؼ ىك  يككف معطكفا   كال جاسز أفْ 
 (، كذلؾ ال يجكز بإجماع.ـ الخبر الذؼ ليس بظرؼ كال مجركر عم  اسـ )إفَّ تقدُّ 

المذىب الثاني: ما ذىب إليو أبك أحمد البمخي، كىك رفع )خيرىـ( كرفع )زيد(، فرفع 
معطكؼ عم  الخبر،  (ىـأك خيرُ )في مكةع الخبر، ك (الناس ف خيرِ مِ )زلد( عم  االبتداء، ك)

بؾ  إفَّ )رب الخميل عف الع  ألمر، كحذفو في مثل ىذا قميل، حك( محذكؼ ةمير افَّ إكاسـ )
 كالعطف ىنا مف عطف الم ردات ألفَّ  ،ىـ زيد  خيرُ الناس أك  ف خيرِ و مِ ، التقدير: إنَّ (مأخكذ   زيد  
معطكؼ عم  الخبر المتقدـ. كالكبلـ كمو عم  ىذا جممة كاحدة، كعم  مذىب  (ىـأك خيرُ )

 الكساسي يككف الكبلـ جممتيف. كىذا المذىب حسف.

بف المبارؾ اليزيدؼ، كىك ن ب   مد يحيػأبك محالمذىب الثالث: ما ذىب إليو 
)خيرىـ( من كب المعن  كلداللة ما بعده عميو، ك ( محذكؼ ل يـ)خيرىـ( كرفع )زيد(، فاسـ )إفَّ 

( ، فحذؼ )زيدا  زيد   ىـخيرا  أك إفَّ  الناس زيدا   ف خيرِ مِ  (، التقدير: إفَّ ( لداللة )إفَّ بإةمار )إفَّ 
( ل يـ المعن  جاسز، فحذؼ مف الجممة األكل  و، كحذؼ اسـ )إفَّ )زيد( األخير بعده عمي لداللة

( لمداللة في الجممة األكل  ( لمداللة فيما بعده عميو، كحذؼ مف الجممة الثانية )إفَّ اسـ )إفَّ 
عرابي مثل ىذا التركيب، كىك قكؿ بعض األ ؽ كَّ طا عمييا، ككل ذلؾ جاسز، كقد أنشد أبك المُ 

 المحدثيف:

ّف ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  فْ كاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماُيـْ خا  ىـْ كاأاْفةا
 

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِربِ ـْ بِ ىُ را أاك خا  (1)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أاُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كا
ؽ فكافق عمييا، كأجازىا، ككاف أبك    ."ذ عنو العرلية ل  احتوؤخا ممف تُ الُمطاكَّ

 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )إفَّ ِمف خيٍر الناس أك خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
)  .خيُرىـ زيد 

 
                                                 

( كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي 685الح )ص( كالجريػػرؼ، الجمػػيس ال ػػ61البيػػت لميزيػػدؼ فػػي الزجػػاجي، أمػػالي الزجػػاجي )ص (1) 
 (.5/218حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
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 (إفَّ ز داا َلفييا قائـٌ   قوليـ فيالخالؼ  -355
، جعل )فييا( ممياة. كىذا ال  ييا قاسـ  لا  زيدا   العاشرة: أجاز س: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف
 ؾا بِ لا  زيدا   )س( قكؿ العرب: إفَّ لـ تؤكد. كالحجة لػ )فييا( لك كانت ليكا   يجكز عند الككفييف ألفَّ 

 ."مأخكذ  

 التوضيح والتحميل:     

 .قكليـ )إفَّ زيدا  لا ييا قاسـ (خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ ك حيافأب زاد
 

 (إفَّ بؾ َلَكفيَميِف أَلََخواؾ  قوليـ الخالؼ في -356
ا  يفِ  يما كا بؾ لا  الحادية عشرة: أجاز الكساسي: إفَّ : " (2)قاؿ أبك حياف كاؾ. كمنعو ال راء خا ألا

ارت اع  ـ. كىك جاسز عند الب رييف عم  أفَّ االسـ مرفكع بال عل، فبل تحكؿ بينيما البل ألفَّ 
 ."()إفَّ يؾ( ىك عم  الخبر لػكا )أخا 

 التوضيح والتحميل:     

كاؾ(خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف اخا  .قكليـ )إفَّ بؾ لاكا يمايِف ألا

 

( وأخواتيا الخالؼ في  -357  دالالت المعاني التي تفيدىا  إفَّ

الثانية عشرة: المعاني التي جاءت ليا الحركؼ كميا ال تعمل في ":  (3)قاؿ أبك حياف
 (غدا   اليـك ذاىب   ليت زيدا  )ظرؼ كال حاؿ، كال يتعمق حرؼ جر. كالدليل عم  ذلؾ أنؾ لك قمت 

 لـ يجز، كذكر بعض أ حابنا في ذلؾ اإلجماع.

 

 

 

                                                 

 (.5/218التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .218المرجع السابق، ص (2)
 .220-218المرجع السابق، ص (3)
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ؿ، بخبلؼ ين بف الحا ككأفَّ  كلعلَّ  ليتا  كقد نص الزمخشرؼ في )م  مو( عم  أفَّ 
 ( فباالت اؽ عمييا.ا )كأفَّ أخكاتيا، أمَّ 

 د بيا غاية يا في داللتيا عم  المعاني قُ كقد عمل منع ذلؾ ال ارسي في )الحمبيات( بأنَّ 
عممت في د، فمك أُ كِّ ؤا ( عف: أُ )إفَّ ، ك)ما( عف: أن ي، كـُ  يِ ستا يني عف: أا يجاز، فاأللف تُ اإل

  د مف اإليماء. انتي .لما قُ  ، لكاف نق ا  نت تمكيف ال علكِّ الظرؼ كالحاؿ، كمُ 

( ككاؼ قاؿ بعض أ حابنا: ليس مف الحركؼ ما يعمل في ظرؼ أك حاؿ إال )كأفَّ 
 التشبيو، قاؿ:

اِرجػػػػػػػػػػػا   أانَّػػػػػػػػػػػُو خا ِتوِ  كا ػػػػػػػػػػػْ حا ْنػػػػػػػػػػػِب  ا  ِمػػػػػػػػػػػْف جا
 

ػػػػػػػػػػػ ُّكُد ُشػػػػػػػػػػػْرٍب ناُسػػػػػػػػػػػكُه ِعْنػػػػػػػػػػػدا ُمْ تاػػػػػػػػػػػأادِ   سا
(1) 

كل حرؼ معناه  نيما كليف ساسر الحركؼ أفَّ . كال رؽ بياليكـ أسد   ا  زيد كتقكؿ: كأفَّ  
ناطق )ليت(، كالمست يـ ىك الالمتكمـ، فالمتمني ىك الناطق بػ معن  ال عل، فمعناه في ن س

فالقاسـ  (قاـ زيد  )ما دخل عميو مف االسـ، فإذا قمت )ىل(، كال عل بخبلفو، معناه مسند إل  بػ
( ف ييا داللة عم  التشبيو كالشبو، ا )كأفَّ عل. كأمّ ما بيف الحرؼ كال  )زيد( ال المتكمـ، فيذا فرؽُ 

إل  )زلد(  فالتشبيو معن  في ن س المتكمـ، فمف ىذا الكجو ىي كساسر الحركؼ، كالشبو مسند
ىذا الكجو، فعمل ذلؾ المعن  كذا، فشاركت األفعاؿ مف  زيد   وا با أؼ: أشْ  (أسد   زيدا   كأفَّ )إذا قمت 
الجر، كليس ذلؾ في  ( في الحاؿ كالظرؼ، كتعمق بو حرؼىك الشبو المسند إل  )زيد الذؼ

( أخكاتيا، فعممت بم ظيا كعمل التمني كال التأكيد كال الن ي كنحكىا، فمف ىنا فارقت )كأفَّ 
لمنكرة  في كقكعيا نعتا   أخكاتيا في األسماء، كعمل معناىا في الحاؿ كالظرؼ، كفارقتيا أيةا  

 كاتيا، قاؿ:)كاف( كأخلػ مف معرفة كخبرا   حاال  

 

 

 
                                                 

( كابػف   2/132جاز القرآف )ج( كابف المثن ، م103( كال راىيدؼ، الجمل )ص12البيت لمنابية الذبياني في ديكانو )ص (1)
( 2/277( كابػػف جنػػي، الخ ػػاسص )ج281( كابػػف درسػػتكيو، ت ػػحيح ال  ػػيح )ص2/760قتيبػػة، المعػػاني الكبيػػر )ج

( كابػػػػف السػػػػيد البطميكسػػػػي، االقتةػػػػاب 2/607( كاليػػػػركؼ، إسػػػػ ار ال  ػػػػيح )ج3/82كابػػػػف فػػػػارس، مقػػػػاييس الميػػػػة )ج
( كالسػػػميف الحمبػػػي، 6/3759( كالحميػػػرؼ، شػػػمس العمػػػـك )ج3/10( كابػػػف الشػػػجرؼ، أمػػػالي ابػػػف الشػػػجرؼ )ج3/33)ج

( كعبػػػػػد القػػػػػادر البيػػػػػدادؼ، خزانػػػػػة األدب 5/2299كنػػػػػاظر الجػػػػػيش، تمييػػػػػد القكاعػػػػػد )ج( 2/257عمػػػػػدة الح ػػػػػاظ )ج
 (.  3/187)ج



 455 

ْتِني را ػػػػػػػػػػػػػػاكا ػػػػػػػػػػػػػػأانِّي سا ِبػػػػػػػػػػػػػػتُّ كا ػػػػػػػػػػػػػػِسيماة   فا  (1)ةا
 

 ... ... ... ...  
 التوضيح والتحميل:      

( خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف دالالت المعاني التي ت يدىا )إفَّ
 .كأخكاتيا

 
(تعدد خبر  الخالؼ في -358  وأخواتيا   إفَّ
عشرة: ىل يجكز تعداد خبر ىذه الحركؼ أـ ال تقتةي إال الثالثة : " (2)قاؿ أبك حياف

 ؟ اختمف في ذلؾ:كاحدا   خبرا  

فالذؼ يمكح مف مذىب س المنع؛ ألنو يزعـ أنؾ إذا أتيت باالسميف أتبعت األكؿ منيما، 
سب المنع إليو ، فإف لـ تذكر اآلخر رفعت، فنُ منطمق   الظريفا  زيدا   رفعت اآلخر، نحك: إفَّ  َـّ ثُ 

لـ يذكر رفعيما، كىك الذؼ يدؿ عميو القياس، ال يقاؿ: كما يجكز أف يككف لممبتدأ  مف حيثُ 
يت بال عل، فكما ال يقتةي ال عل مرفكعيف فكذلؾ بِّ ما شُ يا إنَّ خبراف يجكز ليذه الحركؼ؛ ألنَّ 

 ."ف المكاةع فينبيي أال يجكزا لـ نسمعو في مكةع مِ ىذه، قيل: مع أنَّ 
 التوضيح والتحميل:     

( كأخكاتياخبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ ستدرؾ أبك حيافا  .تعدد خبر )إفَّ

 

 
 

                                                 

( كابػػػػف سػػػػبلـ، غريػػػػب الحػػػػديث 2/89الكتػػػػاب )ج كسػػػػيبكيو، (54ىػػػػذا  ػػػػدر بيػػػػت لمنابيػػػػة الػػػػذبياني فػػػػي ديكانػػػػو )ص (1) 
( كالحريػرؼ، 2/416( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج2/493( كابف قتيبة، غريب الحديث )ج3/317)ج

( كابػػػف عمػػػركف اليح ػػػبي، مشػػػارؽ األنػػػكار 1/571( كالزمخشػػػرؼ، أسػػػاس الببلغػػػة )ج278مقامػػػات الحريػػػرؼ )ص
السػػميف الحمبػػي، ك ( 184( كابػػف بنػػيف الػػدقيقي، ات ػػاؽ المبػػاني )ص6/4035( كالحميػػرؼ، شػػمس العمػػـك )ج2/230)ج

 ( كعجزه :12/439( كالزليدؼ، تاج العركس )ج4/1565كالعيني، المقا د النحكية )ج( 1/399)ج عمدة الح اظ
    ... ... ... ... 
 

َـّ نػػػػػػػػػػػػػػاِقعُ   ػػػػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػػػفا الػػػػػػػػػػػػػّرْقِش ِفػػػػػػػػػػػػػػي أاْنيااِبيػػػػػػػػػػػػػا السَّ
  

 (.5/220أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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فَّ  ز داا  إفَّ عدـ جواز قوليـ   -359  (منطمقاف عمراا  وا 
فَّ  زيدا   الرابعة عشرة: إفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف  منطمقاف: ال يجكز مف جية أفَّ  عمرا   كاا
 لعامميف، كىك ال يجكز. معمكال   ف الخبر إذ ذاؾ يكك 

 التوضيح والتحميل:     

فَّ عمرا  النحكييفعدـ جكاز  عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ قكليـ )إفَّ زيدا  كاا
 .منطمقاف(

 

 (فييا قائماا  ز داا  إفَّ قوليـ   الخالؼ في -360
. كمنع ذلؾ ابف فييا قاسما   زيدا   الخامسة عشرة: أجاز الجميكر: إفَّ : " (2)قاؿ أبك حياف

عم   ريا  ، كال أخرتو في مكةعو جفبل اعتنيت بو، كجعمتو أكال   خبرا  جعمتو  الطراكة ألنؾ إفْ 
. انتي . كذا ىذه المسألة في )شرح أبي ال ةل ال  ار(، زيد   عمرا   مذىبو في منع: ةربا 

 ."كينظر ذلؾ في )المقدمات( البف الطراكة
 التوضيح والتحميل:     

 .)إفَّ زيدا  فييا قاسما (قكليـ خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد

 

 ال العاممة عمل إفَّ  س عشر :سادالباب ال
 

 معاني  ال( -361
 ".باب )ال(" : (3)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.5/220ي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلس (1)
 .220المرجع السابق، ص (2)
 (.2/53شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
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ش: )ال( عمي أرلعة أقساـ: تككف لمنيي، كتختص بالمةارع، : " (1)كقاؿ أبك حياف
. كنافية، (  2ناعاؾا أاالَّ تاْسُجدا ماا ما  ك . كزاسدة، نحزيدا   هللاُ  با ذَّ . كلمدعاء، نحك: ال عا ـْ قُ نحك: ال تا 

ذا عما يمل كيجكز أف تُ االسـ، فيجكز أف تُ   فتن ي ال عل، كال عمل ليا فيو، كتدخل عم ل، كاا
عممت فتارة تعمل عمل )ليس(، فترفع االسـ، كتن ب الخبر، كتقدـ ذلؾ في ف ل )ما( أُ 

 ."( بشركطو التي تذكربشركطو، كتارة تعمل عمل )إفَّ 
 التحميل:     التوضيح و 

 المتداكلة في النحك العرلي. معاني )ال( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

إل  ما قالو أبك حياف في  (4)كمرعي المقدسي (3)كذىب كل مف ابف ىشاـ األن ارؼ 
 ىذه المسألة.

 

(  شرط بناة  ال( -362  العاممة عمل  إفَّ
 ".يمييا" : (5)قاؿ ابف مالؾ

مييا احتراز مف أال يمييا، كأنيا إذ ذاؾ ال تعمل، نحك قكلو كقكلو ي: " (6)كقاؿ أبك حياف
ا غاْكؿ     تعال  . (  7الا ِفييا

فعت  مت رُ فُ  فْ إ  ل بينيا كليف )ال( بشيء، فكفي )البسيط(: شرط بناسيا أال يُ 
نَّ  ررت،ككُ  ، فامتنع كما عشرا  ما كاف ذلؾ لكجييف: أحدىما: أنو  ار بمنزلة خمسةا قاؿ س: كاا

 .ف فييا رجلٍ يو. كالثاني: أنو محمكؿ عمي السؤاؿ، كأنت ال تقكؿ فيو: ىل مِ امتنع ف

ل البناء طُ بْ ع عم  الن ب كالعمل، كيا رجا كذىب الرماني إل  أنو يجكز ال  ل، كيُ 
 ؟ف رجلٍ لمف قاؿ: ىل فييا مِ  لح كؿ ال  ل، كيككف جكابا  

 ، ك:رجبل   ، كال كزيدٍ كيدؿ عميو قكليـ: ال كذلؾ رجبل  
                                                 

 (.  5/221أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]12: األعراؼ[ (2)
 (.375ابف ىشاـ األن ارؼ، ميني المبيب )ص (3)
 (.86مرعي المقدسي، دليل الطالبيف )ص (4)
 (.2/53شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.  225-5/224التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
 .]49: ال افات[ (7)
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... ... ... ... 
 

ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِة زااِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  الا كا   العا
(1) ...  

)ال( محذكؼ، أؼ: ال ، كالمن كب بػو رجبل  ثما ا األكؿ فعم  التمييز، كما تقكؿ: ال مِ أمّ  
معن : ال أرػ   ا الثاني فقاؿ س: "عمالمحذكؼ. كأمَّ   عم ، أك يككف محمكال  كذلؾ رجبل   أحدا 

 ."و اليكـا رأيتُ  كرجلٍ  رجبل   " أؼ: ما رأيتُ رجبل   كـِ كالي ، كما تقكؿ: ما رأيتُ زاسرا   كالعشيةِ 
 التوضيح والتحميل:     

( مف شركط شرطعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .بناء )ال( العاممة عمل )إفَّ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)المرادؼكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (3)ككافق السيكطي 
 

( شرط عمل  ال -363  ( العاممة عمل  إفَّ
 ".عمل )إف(" : (4)قاؿ ابف مالؾ

 آخر، كىك أال تقع بيف عامل كمعمكؿ، زاد غير الم نف شرطا  : " (5)كقاؿ أبك حياف
ع ذلؾ ال ت )ال(، كم د بيا ق د العمكـ بنكرة كليكرر، كقُ تُ  ـيا ل؛ ألنَّ بل زادٍ نحك قكلؾ: جست بِ 
 ."(تعمل عمل )إفَّ 

     التوضيح والتحميل: 

( مف شركط شرط عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .عمل )ال( العاممة عمل )إفَّ

                                                 

( كأبػػي 1/404( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ )ج2/293( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج223ىػػذا جػػزء بيػػت لجريػػر فػػي ديكانػػو )ص (1) 
( كأبػي عمػي ال ارسػي، التعميقػة 2/117ج( كابػف يعػيش، شػرح الم  ػل )3/31سعيد السيرافي، شرح كتػاب سػيبكيو )ج

( 4/95( كعبػػػػد القػػػػادر البيػػػػدادؼ، خزانػػػػة األدب )ج1/581( كابػػػػف األثيػػػػر، البػػػػديع )ج2/39عمػػػػ  كتػػػػاب سػػػػيبكيو )ج
 كالبيت:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا احِ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ا  ارا اُح فاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ كا ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ يَّ دا
 

ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِة زااِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    العا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُ الا كا  ار كْ كما
 

 
 (. 362)ص كؼ(شرح التسييل )القسـ النحالمرادؼ،  (2)
 (.1/526السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.2/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.  5/225التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 .في ىذه المسألةحياف  إليو أبك ذىبا م (2)السيكطي ككافق 

 

ؿ والَمْمُطَوؿ  -364  حد مصطمح الُمَطوَّ
 ".معيا با كِّ بو رُ  كال شبييا   ةافا  لـ يكف م فْ االسـ إ إال أفَّ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

ؿ كالشبيو بالمةاؼ يُ : " (4)كقاؿ أبك حياف ؿسم  في اال طبلح الُمطاكَّ ف ، مِ كالماْمُطكا
ؿيا. ك ، أؼ: مددتُ الحديدةا  متُ طا قكليـ: ما  في ىذا الباب ىك االسـ الذؼ يعمل فيما بعده  الُمطاكَّ

عندىـ بالم رد، كالم رد في ىذا الباب   ك المسمبو في كال شبييا   كف مةافا  عمل ال عل. فإذا لـ ي
ؿكباب النداء ىك قسيـ المةاؼ ك   ."إذ الم رد يقاؿ با طبلحات الُمطاكَّ
 التوضيح والتحميل:     

ؿتعريف حد عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف ؿ كالماْمُطكا  .م طمح الُمطاكَّ

 فيما ذكره. أبي حياف ماشيخي  (6)كابف عقيل ،(5)المرادؼكاتبع كل مف 
 

 الخالؼ في عمة بناة المفرد مع  ال( نحو  ال رجل(  -365
 ".ركب معيا دليل" : (7)قاؿ ابف مالؾ

يا كذىب أكثر الب رييف األخ ش كالمازني كالمبرد كال ارسي إل  أنَّ : " (8)كقاؿ أبك حياف
 ، كاختم كا في مكجب البناء:ءحركة بنا

                                                 

 (.3/1417ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.1/526السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  5/226ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا (4)
 (.362)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/340ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.2/53شرح التسييل )جابف مالؾ،  (7)
 (.  228-5/226أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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في الدار؟ فقاؿ مجيبو:  رجلٍ  فْ قاؿ: ىل مِ  سبل  قا (، كأفَّ فْ نيت لتةمنيا معن  )مِ فقيل: بُ 
( فْ )مِ لسؤاؿ عاـ، كلذلؾ  رح بػ ا  بتككف جكا فينبيي أفْ  عاـ   )ال( ن ي   في الدار، كألفَّ  ال رجلا 

 في بعض المكاةع، ك ححو ابف ع  كر.

"كاف ي ح ما ذكر لك كاف االسـ بعد )ال(  كقاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع:
( ال االسـ، فْ )مِ   لو: )ال( ىي المتةمنة معن ةمف معن  الحرؼ، كليس كذلؾ. فيقاؿىك المت

(، بل قد قاؿ فْ االستيراؽ في )ال( لنيابتيا مناب )مِ  فبل مكجب لبناء االسـ، ىذا إذا سمـ أفَّ 
 .)ال( ال تقتةي في الن ي عمـك الن ي" السيرافي: إفَّ 

 .عشرا  الكاحد مثل خمسةا ني لتركبو مع )ال(، ك ارا كالشيء كقيل: بُ 

الحرؼ   ما بني مف األسماء لتةمنو معن فَّ "كال حيح األكؿ أل قاؿ ابف ع  كر:
 ني لتركيبو مع الحرؼ، نحك قكلو:أكثر مما بُ 

ْيفْ  ـْ ثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكرا ـْ أا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُدُك  أاثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكرا ما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرناْيفْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء ذااُت القا مَّ ـْ ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذه اْلجا أا
(1) 

كىك  ،ء لمتركيب بناء االسـ مع   تو، عم  ما سيأتي"قكؼ البناكيُ " :الةاسعكقاؿ ابف  
 ظاىر كبلـ س.

 ةركبت )ال( مع االسـ، كجعمتيا كممالعرب  فَّ أ"مذىب س كالجماعة  كقاؿ ابف ىشاـ:
 ل بينيما أعرلكا االسـ، نحك: فُ  إذا  . كدليل ذلؾ أنوعشرا  كاحدة، فبنكا االسـ لمتركيب كخمسةا 

( في التزاـ ف زيدٍ مِ  أفةلُ  مف أىل الحجاز يقكلكف )ال رجلا  قكما   كأفَّ  ،كال امرأة   ال في الدار رجل  
الجنس كقد أعرلكا، لكنيـ لـ  المعن  استيراؽ التنكير كترؾ تقديـ الخبر كعدـ ال  ل، كأفَّ 

 عطي االستيراؽ" انتي .يا تُ ( في ىذه المكاةع كميا ألنَّ فْ يعتقدكا التركيب كفييا معن  )مِ 

ني لتةمنو البلـ التي الستيراؽ الجنس. كىك فاسد بك  و بالنكرة، كزعـ بعةيـ أنو بُ 
 ."را ابِ الدَّ  سِ مْ و أا كلك كاف عمي ما زعـ لك ف بالمعرفة، كما قالكا: لقيتُ 

 

 

                                                 

( كابػف سػيده، المحكػـ 2/182( كابػف جنػي، الخ ػاسص )ج6/220جالبيت ببل نسػبة فػي أبػي عمػي ال ارسػي، الحجػة ) (1)
( كأبػػػػي حيػػػػاف 13/333( كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج20/447( كالكاحػػػػدؼ، الت سػػػػير البسػػػػيط )ج10/207)ج

( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب 10/48( كالسػػميف الحمبػػي، الػػدر الم ػػكف )ج5/227األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج
 (. 1/344ألزىرؼ، شرح الت ريح )ج( كخالد ا18/78)ج
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 التوضيح والتحميل:     

 عمة بناء الم رد مع )ال( نحكخبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .)ال رجل( قكليـ:

أبي حياف فيما  شيخيـ (4)ناظر الجيش، ك (3)، كالسمسيمي(2)كابف عقيل ،(1)المرادؼكاتبع 
 ذكره.

 حياف في ىذه المسألة. ا ذىب إليو أبكم (6)السيكطيك  ،(5)كأيد كل مف خالد األزىرؼ  

 

 عمة كثرة حذؼ الخبر بعد  ال(  -366
ذا عمـ كثر حذفو عند الحجازييفك " : (7)قاؿ ابف مالؾ  ".اا

نما كثُ : " (8)كقاؿ أبك حياف  في الخبر بعد )ال( ىذه ألمريف: ر الحذؼُ كاا

 ر حذفو.( النكرة يكثُ (، كخبر )إفَّ )إفَّ ية في العمل بػبَّ شا يا مُ أحدىما: أنَّ 

يقع فييا الحذؼ  )ال( كما دخمت عميو جكاب است ياـ عاـ، كاألجكبة كاآلخر: أفَّ 
 ."بعدىما الجكاب، كيحذفكف الجممة رأسا   ( فيـْ عا )نا ، كلذلؾ يكت كف بػ)ال(، كلػكاالخت ار كثيرا  

 التوضيح والتحميل:     

 . عمة كثرة حذؼ الخبر بعد )ال(عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (9)السيكطي ككافق
 

                                                 

 (.363-362)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/340ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/380السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.3/1419ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.344-1/343خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (5)
 (.527-1/526كامع )جالسيكطي، ىمع الي (6)
 (.2/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  241-5/240أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 (.1/530السيكطي، ىمع اليكامع )ج (9)
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 عمة قمة حذؼ اسـ  ال(  -367
 ".كرلما ُأبق  كُحذؼ االسـ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

نَّ : " (2)كقاؿ أبك حياف ( فْ )ال( قد تنزلت مف النكرة منزلة )مِ  اسـ )ال( ألفَّ  حذؼُ  لَّ ما قا كاا
بقاء )مِ  بقاء فْ منيا في السؤاؿ، فكما ال يجكز حذؼ النكرة كاا ( فكذلؾ ال يجكز حذؼ النكرة كاا

 ." ع، كلـ يقس عميومع مف ذلؾ حُ )ال(، بل ما سُ 
 التوضيح والتحميل:     

 .عمة قمة حذؼ اسـ )ال(مالؾعم  ابف  استدرؾ أبك حياف

 

 (لؾ يْ رِ شْ لؾق وال عِ  ناتِ لؾق وال بَ  يْ نِ لؾق وال بَ  الـَ ال غُ مذاىب النحاة في قوليـ   -368
كال تختص ىذه المعاممة بالمثن  كأخ كأب كأخكاتيا، بل ىي الجاسزة " : (3)قاؿ ابف مالؾ

لؾ، كال باِنْي ، كال لؾُغبلـا في كل ما كليو الـ جر معمقة بمحذكؼ غير خبر، حت  في: ال 
لؾ، كقد فيـ ذلؾ مف قكلي: كقد يعامل غير المةاؼ معاممتو في ِعْشِرْؼ لؾ، كال باناِت 

 ".اإلعراب كنزع التنكيف

 كىذه المسألة فييا ثبلثة مذاىب:: " (4)كقاؿ أبك حياف

ىذه أسماء م ردة  أحدىا: ما ذىب إليو ىشاـ كابف كيساف، كاختاره الم نف، مف أفَّ 
المةاؼ  غيرُ  وا بِّ بمةافة، كالمجركر بالبلـ في مكةع ال  ة ليا، فيتعمق بمحذكؼ، كشُ  ليست

 بالمةاؼ في نزع التنكيف مف الم رد، كالنكف مف المثن  كالمجمكع عم  حده.

 يا أسماء مةافة إل  المجركر بالبلـ، كأفَّ المذىب الثاني: ما ذىب إليو الجميكر مف أنَّ 
د بيا، كليست البلـ متعمقة بشيء، ال بمحذكؼ كال بيير محذكؼ، بل ىي ة ال اعتداما حا قْ البلـ مُ 

 كالبلـ في قكلو:

 

                                                 

 (.2/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  5/245التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.2/62)جابف مالؾ، شرح التسييل  (3)
 (.256-5/254التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرِب الَِّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمْ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْؤسا لِ   حا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاْت أارااِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطا فا   ةا  (1)اُحكااْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتارا كا
 كالخبر عم  ىذيف المذىبيف محذكؼ. 

 كالمذىب الثالث: ما ذىب إليو أبك عمي ال ارسي في أحد قكليو، كأبك الحجاج بف
، كشبييما مف (ال أخا لؾ)ك (ال أبا لؾ)يسعكف كأبك الحسيف بف الطراكة كمف أخذ بمذىبيما في 

لؾ، كال أخا لؾ،  قكليـ: ال أبا يا أسماء م ردة، كالمجركر بالبلـ ىك في مكةع الخبر، كأفَّ أنَّ 
أباؾ األب كاألخ في األحكاؿ كميا، فقاؿ: جاء أباؾ كأخاؾ، كرأيت  را  ا قا  فجاء عم  لية ما 

 ."كأخاؾ، كمررت بأباؾ كأخاؾ

- ال أخا)كاستدؿ ابف يسعكف عم  امتناع اإلةافة بما كقع في )الكتاب( مف قكليـ 
قكليـ  المةاؼ كالمةاؼ إليو، كزعـ أفَّ  مف جية أنو ال يسكغ عنده ال  ل بيف (لؾ -فاعمـ
 ما قالو النحكيكف بالقياس، كليس مف كبلـ العرب.إنَّ  (لؾ ؼْ دا ال يا )

كذلؾ الخبر  ،قاؿ: لك كانا مةافيف لكاف الخبر محذكفا   تدؿ ابف الطراكة بأفْ كاس
رد أف تن ي األب كاألخ في مكاف أك ، كذلؾ باطل ألنؾ لـ تُ أك مكانا   المحذكؼ ال يككف إال زمانا  

ذلؾ خبر عم  كل حاؿ  كقت فيككنا كاجبيف في غير ذلؾ المكاف كالكقت. قاؿ: كيدؿ عم  أفَّ 
 يقكؿ: بف عبد الممؾ كقد سمع أعرابيا   سميماف قكؿُ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ادِ باػػػػػػػػػػػػػػػػرابَّ العِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػكا لاناػػػػػػػػػػػػػػػػا  اْ ما ػػػػػػػػػػػػػػػػا اْ ما  لاكا
 

ػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػد ُكْنػػػػػػػػػػػػتا تاْسػػػػػػػػػػػػِقيانا فا   ػػػػػػػػػػػػاما ا لاكا  ا باػػػػػػػػػػػػدا
  

 

ف في "، فبيَّ دا لا كال كا  لو كال  احبةا  أنو ال أبا  ج، فقاؿ: "أشيدُ را خْ مُ  فأخرجيا سميماف أحسفا 
 ."ىذا ما ق د األعرابي

 
                                                 

( كابػف 1/421( كابػف الشػجرؼ، أمػالي ابػف الشػجرؼ )ج49البيت لسعد بف مالؾ في الخالدييف، حماسة الخالدييف )ص (1) 
يػػػػة ( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحك 1/282( كأبػػػػي عمػػػػي القيسػػػػي، إيةػػػػاح شػػػػكاىد اإليةػػػػاح )ج1/87رشػػػػيق، العمػػػػدة )ج

( كالزليػدؼ، 1/468( كعبد القػادر البيػدادؼ، خزانػة األدب )ج2/582( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج2/671)ج
 (.19/313تاج العركس )ج

( كالراغػػػب األ ػػػ ياني، محاةػػػرات 3/41( كالػػػرازؼ، نثػػػر الػػػدر )ج3/159األبيػػػات بػػػبل نسػػػبة فػػػي المبػػػرد، الكامػػػل )ج (2) 
( كأبػػػػي حيػػػػاف 1/19( كالزمخشػػػػرؼ، أسػػػػاس الببلغػػػػة )ج1/133ع األمثػػػػاؿ )ج( كالميػػػػداني، مجمػػػػ2/490األدبػػػػاء )ج

 (.4/103( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج5/256األندلسي، التذييل كالتكميل )ج

ػػػػػػػػػا لا باػػػػػػػػػ أا ، الا ثا ْيػػػػػػػػػا اليا ناػػػػػػػػػيْ ما عا  ْر ِطػػػػػػػػػمْ أا   (2)اكا
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 التوضيح والتحميل:     

مذاىب النحاة في قكليـ )ال ُغبلـا لؾ، كال باِنْي لؾ، كال  عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد
 .باناِت لؾ، كال ِعْشِرْؼ لؾ(

 أبي حياف فيما ذكره. ـشيخي (3)ناظر الجيش، ك (2)كابف عقيل ،(1)المرادؼكاتبع 

 في ىذه المسألة. (5)، كابف يعيش(4)ىب إليو أبك سعيد السيرافيكيؤكد أبك حياف ما ذ
 

  ال(  مع االسـ المركب مف قبيل المشبو بالمضاؼال يجوز تركيب  -369
 ."كقد يحمل عم  المةاؼ مشابيو بالعمل فينزع تنكينو" : (6)قاؿ ابف مالؾ

نو ال فرع: االسـ المركب مف قبيل المشبو بالمةاؼ مف جية أ: " (7)كقاؿ أبك حياف
يجكز تركيبو مع )ال( كجعميما كاسـ كاحد لما يمـز مف جعل ثبلثة أشياء كشيء كاحد، كذلؾ ال 

يجكز تركيب االسـ العامل فيما بعده مع )ال( كجعميما كالشيء  نظير لو في المركب، كما ال
 )ال(، كليست( في مكةع ن ب بػعشرا  )خمسةا لؾ( فػ عشرا  خمسةا )ال  الكاحد لطكلو، فإذا قمت

( ىي ال تحة التي كانت فييا قبل دخكؿ )ال( عمييا، را شا مركبة مع )ال(، كال تحة التي في راء )عا 
و( عم  حد دخكليا يْ كا را مْ كليست حادثة بسبب )ال(. كمما يبيف ذلؾ أنؾ لك أدخمت )ال( عم  )عا 

 ـ( في قكلو:ثا يْ عم  )ىا 

 

 

 

 

                                                 

 (.365-364)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/343ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1415-3/1411)جتمييد القكاعد  ناظر الجيش،  (3)
 (.3/17كتاب سيبكيو )ج شرحأبك سعيد السيرافي،  (4)
 (.2/100الم  ل )ج شرحابف يعيش،  (5)
 (.2/53ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.5/276التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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ِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ  الا  ـا المَّْيماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ِلْمما ىاْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

 
ْيولقمت: ال  كا  ."، فأبقيت االسـ عم  كسره، كلـ ت تح اآلخر بسبب )ال(عاْمرا

 التوضيح والتحميل:     

ز تركيب االسـ المركب مف قبيل المشبو كاج عدـعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .بالمةاؼ مع )ال(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره.  (2)ناظر الجيشكاتبع 

 (4)في ىذه المسألة، كتابعيـ السميف الحمبي (3)ل  ما قالو ابف جنيكذىب أبك حياف إ 
 أيةا . 

 

  أال( مركبة أـ بسيطة   -370

ذا ق د بأال العرض فبل يمييا إال فعل ظاىر أك مقدر" : (5)قاؿ ابف مالؾ  ".كاا

مركبة مف ىمزة  حةيضت)أال( التي لم كظاىر كبلـ النحكييف أفَّ : " (6)كقاؿ أبك حياف
 ةيض.حال( التي لمن ي، كدخميا معن  الت)االست ياـ ك

ةيض، كما ىي بسيطة إذا كانت حإليو أنيا بسيطة، كةعت لمعن  التكالذؼ أذىب 
 ."لمتنبيو كاالست تاح، كليست مركبة

                                                 

( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ 4/362( كالمبػػرد، المقتةػػب )ج2/296ىػػذا  ػػدر بيػػت بػػبل نسػػبة فػػي سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (1) 
( كابػف األثيػر، 311( كأبي عمي ال ارسي، المسػاسل الحمبيػات )ص5/140( كأبي عمي ال ارسي، الحجة )ج1/382)ج

( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، 2/664( كالبكنسػػػي، كنػػػز الكتػػػاب )ج106( كالزمخشػػػرؼ، الم  ػػػل )ص1/584البػػػديع )ج
( كابػػػػف عػػػػادؿ الحنبمػػػػي، المبػػػػاب 5/276التػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج ( كأبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي،3/258البحػػػػر المحػػػػيط )ج

 ( كعجزه :1/524( كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج2/608( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج5/384)ج
  ... ... ... ... 
 

ْيباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرؼّ كاالا     فاتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إالَّ اْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف خا
 

 
 (.1428-3/1427ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.59-3/58خ اسص )جالابف جني،  (3)
 (.3/309الدر الم كف )جالسميف الحمبي،  (4)
 (.2/70شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.5/306التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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 التوضيح والتحميل:     

 عند النحكييف. )أال( مركبة أـ بسيطة عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ي حياف فيما ذكره.شيخو أب (1)ناظر الجيش كاتبع

 مذىب أبي حياف في ىذه المسألة بالت  يل التاـ.  (2)كذىب السيكطي 

 

 األفعاؿ الداخمة عمى المبتدأ والخبر الباب السابع عشر :
 

 عمة دخوؿ ىذه األفعاؿ عمى المبتدأ والخبر -371
 ".األفعاؿ الداخمة عم  المبتدأ كالخبرباب " : (3)قاؿ ابف مالؾ

ذىب الجميكر أفَّ أفعاؿ ىذا الباب داخمة عم  المبتدأ كالخبر : " (4)كقاؿ المرادؼ
 لكجييف: أحدىما: أنو يجكز أف يتقدر مف م عكلييا مبتدأ كخبر.

  كالثاني: أنيما يرفعاف مبتدأ  كخبرا  عند اإللياء".
 التوضيح والتحميل:     

عند جميكر  رعمة دخكؿ ىذه األفعاؿ عم  المبتدأ كالخبعم  ابف مالؾ المرادؼاستدرؾ 
 النحكييف.

 

  كفل(شاىد نبوي وشعري عمى مجية  زعـ( بمعنى  -372
 ".زعامة -بمعن  ك ل -كم در زعـ ىذه زعـ كزعـ. كيقاؿ زعـ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.3/1452ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.397-1/396السيكطي، نكاىد األبكار )ج (2)
 (.2/72شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.372)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.2/78شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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اِرـ  "كمنو قكلو عميو السبلـ: : " (1)كقاؿ أبك حياف ـُ غا ، كليذا المعن  قاؿ (2)"الزَِّعي
 الشاعر:

نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تاُقػػػػػػػػػػػػػػػػػكُؿ ىاماْكناػػػػػػػػػػػػػػػػػا إْف ىا   ماْكػػػػػػػػػػػػػػػػػتا كااا
 

ػػػػػػػػػػػـْ   ػػػػػػػػػػػا زاعا ما ماػػػػػػػػػػػ  هللِا أاْرزاُؽ الِعبػػػػػػػػػػػاِد كا عا
(3) 

 التوضيح والتحميل:      

شعرؼ عم  مجيء )زعـ( بمعن  آخر شاىد نبكؼ ك عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .)ك ل(

كما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ أبي ال رج  
 . (8)، كالسيكطي(7)، كالسميف الحمبي (6)، كابف ىشاـ األن ارؼ (5)ف الديف الرازؼ ، كزي(4)الجريرؼ 

 

 معاني  زعـ(  -373
 ".بل يتعدػفكيقاؿ زعمت الشاة، بمعن  سمنت، كبمعن  ىزلت، " : (9)قاؿ ابف مالؾ

، كىك ـا مِ يا قد تككف بمعن  عا ( قد قمنا إنَّ ـا عا )زا كفي اإلف اح: ك: " (10)كقاؿ أبك حياف
 ظنا   ، كتككف أيةا  ، كقد تككف تقميدا  ما  قاؿ غيره: تككف بمعن  اعتقد، فقد تككف عمْ قكؿ س. ك 

                                                 

 (. 6/23أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
ابػػف حنبػػل، مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف [ك ]14767: رقػػـ الحػػديث8/173، الم ػػنف، الك ػػبلء، عبػػد الػػرزاؽ ال ػػنعاني[ (2) 

البييقػي، [ك ]2405: رقـ الحػديث3/482ابف ماجو، سنف ابف ماجو، الك الة، [ك ]22295حديثرقـ ال :36/633حنبل
 . ]11392: رقـ الحديث5/131السنف الكبرػ، كجكب الحق بالةماف، 

( 2/140( كالسػػميف الحمبػػػي، عمػػدة الح ػػػاظ )ج12/265فػػػي ابػػف منظػػػكر، لسػػاف العػػػرب )ج سأعمػػرك بػػػف شػػالبيػػت ل (3) 
 (.32/313)جكالزليدؼ، تاج العركس 

 (. 612الجميس ال الح )صالجريرؼ،  (4)
 (. 136زيف الديف الرازؼ، مختار ال حاح )ص (5)
 (. 388تخميص الشكاىد )صابف ىشاـ األن ارؼ،  (6)
 (.2/140السميف الحمبي، عمدة الح اظ )ج (7)
 (.  1/539السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
 (.2/78شرح التسييل )جابف مالؾ،  (9)
 (. 6/25التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي،  أبك (10)
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ُثكا   . كقيل: تككف بمعن  الكذب، كقكلو تعال غالبا   ـا الَِّذيفا كا اُركا أاْف لاْف ُيْبعا زاعا
    ، كقكلو(1 

  ِْبزاْعِمِيـ ِ  ."( 2 ىاذاا ِ َّ

 التوضيح والتحميل:     

 عند النحكييف. معاني )زعـ(عم  ابف مالؾ ك حيافاستدرؾ أب

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)السيكطي ،(3)السميف الحمبي أكد كل مفك 
 

  رأ ( تتعد  إلى اثنيف  -374
كيقاؿ: رأيت الشيء بمعن  أب رتو، كرأيت رأػ فبلف بمعن  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".ستو، فيذه متعدية إل  كاحداعتقدتو، كرأيت ال يد بمعن  أ بتو في ر 

يتعدػ  دا قا تا إذا كاف بمعن  اعْ  (رأػ) كما ذىب إليو الم نف مف أفَّ : " (6)كقاؿ أبك حياف
يا تتعدػ إل  اثنيف، كجاء في كبلـ العرب ما إل  كاحد ىك مذىب ال ارسي. كذىب غيره إل  أنَّ 

 يدؿ عم  ذلؾ، قاؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػْف راأاػ   ِمْثػػػػػػػػػػػلا راْأِيػػػػػػػػػػػوِ راأاػ النَّػػػػػػػػػػػاُس ِإالَّ ما
 

ػػػػػػػػػػػػػكااِرجا تاػػػػػػػػػػػػػرَّاِكيْ   ػػػػػػػػػػػػػاِرجِ خا فا قاْ ػػػػػػػػػػػػػدا اْلماخا
(7) 

 التوضيح والتحميل:      

 تعدية )رأػ( إل  اثنيف. عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (8)المرادؼكاتبع 
                                                 

 .]7: التيابف[ (1)
 .]136: األنعاـ[ (2)
 (.2/140السميف الحمبي، عمدة الح اظ )ج (3)
 (.1/539السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.2/81ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (. 6/38التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي، البحػػر ( 642مرة بػػف الجعػػد الخػػارجي فػػي الجريػػرؼ، الجمػػيس ال ػػالح )البيػػت لُسػػ (7) 

( كأبػػي حيػػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػػل 5/2284( كأبػػي حيػػاف األندلسػػػي، ارتشػػاؼ الةػػرب )ج3/49المحػػيط )ج
( كالسػػػيكطي، ىمػػػػع 5/69)ج( كابػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي، المبػػػاب 3/55( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج6/38)ج

 (.  1/543اليكامع )ج
 (.378)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)
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 .في ىذه المسألةحياف  إليو  أبك ذىبا م (1)السيكطيككافق  
 

ـَ ز داا  و( ظننُت يقوـُ ز داا   الخالؼ في  قوليـ -375  ( ظننُت قا
 ".قاسـ   ظننت زيد  " : (2)قاؿ ابف مالؾ

في  -تت در أكؿ الكبلـ  كىك أفْ  -كقد اختمف مف ىذا األ ل : " (3)كقاؿ أبك حياف
 مساسل:

ـا  ، كظننتُ زيدا   يقكـُ  األكل : ظننتُ  : ذىب الككفيكف كاألخ ش إل  أنو ال يجكز زيدا   قا
 ."، كأجاز ذلؾ ساسر الب رييف ألف النية بال عل التأخيرالن ب في زيد

 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )ظننُت يقكـُ زيدا ( ك)ظننُت خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
ـا زيدا (  ، كذلؾ لت در )ظننُت( أكؿ الكبلـ. قا

 .في ىذه المسألةأبي حياف  لرأؼ (4)السيكطي كماؿ 
 

ـَ الرجُل ز داا في قوليـ  الخالؼ  -376 ـَ الرجُل ز داا  و( َأُظفُّ ِنْع  (  وجدُت ِنْع
: ذىب ال راء زيدا   الرجلُ  ـا عْ نِ  ، ككجدتُ زيدا   الرجلُ  ـا عْ نِ  فُّ ظُ الثانية: أا : " (5)قاؿ أبك حياف

، كأجاز ذلؾ في أاُظفُّ جز الكساسي ذلؾ في إل  جكاز ذلؾ، كىك مقتة  مذىب الب رييف، كلـ يُ 
 ."كجدتُ 
 التوضيح والتحميل:      

ـا الرجُل زيدا ( خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف في قكليـ )أاُظفُّ ِنْع
ـا الرجُل زيدا (    .ك)كجدُت ِنْع

                                                 

 (.1/543السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/85ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (. 6/59أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/553السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (. 6/59التذييل كالتكميل )جاألندلسي،  أبك حياف (5)
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 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (1)السيكطي كذىب 
 

 ( َظننُت قائماا ز داا الخالؼ في قوليـ   -377
: ذىب الب ريكف إل  جكازىا، كمنعيا زيدا   قاسما   ننتُ ثالثة: ظا ال: " (2)قاؿ أبك حياف

ف أردت الخمف جازت عندىـ أكثرىـ. قاؿ ابف كيساف: ىي  الككفيكف إف أردت بقاسـ ال عل، كاا
الخبر مخالف لبلسـ، ألنو يقع مكقع الجممة، كيمـز  ت ألفَّ حا بُ قا الخبر يككف االسـ، فا  قبيحة ألفَّ 

ال عل، فيحل ال عل محل الم عكؿ األكؿ،  كلي الظف، فيُ زيدا   يقكـُ  ننتُ ف أجازىا أف يقكؿ: ظا ما 
كن  عف الم عكؿ، ككذلؾ الجمل. كذلؾ كمو جاسز عند عنو بالياء كما يُ   كنكال عل ال يُ 

 ."الب رييف عم  التقديـ كالتأخير كما جاز في كاف
 التوضيح والتحميل:      

 .)ظاننُت قاسما  زيدا ( حكييف في قكليـخبلؼ النعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 

 ( َأُظفُّ حكالا ز داا طعاَمؾالخالؼ في قوليـ   -378
ؾ، أجازىا الب ريكف، كمنعيا طعاما  زيدا   آكبل   فُّ ظُ الرابعة: أا : " (3)قاؿ أبك حياف

 ."الككفيكف 
 التوضيح والتحميل:     

 .فُّ آكبل  زيدا  طعاماؾ()أاظُ  خبلؼ النحكييف في قكليـعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (4)كاتبع ناظر الجيش

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (5)السيكطيككافق  
 

                                                 

 (.1/553السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  60-6/59التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 . 60المرجع السابق، ص (3)
 (.  3/1491ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/553السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 ( كالا ز داا حطعاَمؾ َأُظُف الخالؼ في قوليـ   -379
، أجاز ذلؾ الب ريكف كالكساسي. زيدا   كبل  آ فُ ظُ ؾ أا الخامسة: طعاما : " (1)قاؿ أبك حياف

ؾ. كقاؿ ال راء: ال يجكز ألنؾ أكقعت الظف عم  طعاما  آكبل   زيدا   فُّ اؿ الكساسي: النية فيو: أظُ كق
 متو، فبل  (ؾطعاما )عن  ل عل، ف ار ال يتقدـ عميو، كفاعل الظف عم  فاعل لـ يكف عنده م

 ."ي رؽ بينيما بشيء
 التوضيح والتحميل:     

 .كبل  زيدا (آ)طعاماؾ أاُظُف  ف في قكليـخبلؼ النحكييعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكاتبع 
 

عف  ىا أو توسطياتلخر  في  ظف( حاؿ اللغاة والعماؿالخالؼ في عمة جواز  -380
 المفعوليف

زيد ظننت ك كلجكازه ببل قبح كال ةعف في نحك: زيد قاسـ ظننت، " : (3)قاؿ ابف مالؾ
 ".قاسـ

يعني أنو يجكز اإللياء كاإلعماؿ إذا تأخرت عف الم عكليف، أك : " (4)حيافكقاؿ أبك 
تكسطت بينيما. قاؿ ابف ع  كر: كالسبب في جكاز إلياسيا متأخرة كمتكسطة أنؾ إذا ابتدأت 

مو أك عما بييرىا تككف قد بنيت كبلمؾ عم  اإلخبار مف غير أف تق د جعل ذلؾ الخبر مما تا 
بيف أجزاء  عترةا  ذلؾ في عممؾ أك في ظنؾ، فتأتي بال عل مُ  يتبيف أفَّ  فْ و، ثـ تريد بعد أنُّ ظُ تا 

 لو آخر الكبلـ لتبيف ما ق دت مف ذلؾ. قا  محِ الكبلـ، أك مُ 

 

 

 

                                                 

 (. 6/60يل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذي (1)
 (.  1492-3/1491ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.2/85ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  63-6/62أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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كأجاز األستاذ أبك عمي أف يككف السبب في إلياسيا متكسطة أك متأخرة ككنيا ةعي ة 
خكاتيا، كالعامل إذا تقدـ و بأعطيت كأعمميا إنما ىك بحق الشب ه مف أفَّ كرُ العمل لما تقدـ ذِ 

إل  زيد بالبلـ  رلتُ ك ل ةا ، فتُ رلتُ ةا  ف عممو، كلذلؾ يجكز أف تقكؿ: لزيدٍ عميو يةعُ  معمكلو
 نتُ نا ا كانت ظا ممَّ ف ذلؾ. قاؿ: فا حسُ بتأخيرىا عنو، كلك كانت متقدمة عميو لـ يا  ْت  ا عُ ا ةا لمَّ 

جاز لذلؾ أال يراع  شبييا  -خرىا عف المعمكؿبتأ كأخكاتيا ةعي ة في العمل، كازدادت ةع ا  
   عف العمل.ميا بأعطيت، فتُ 

كقاؿ ابف ع  كر: ىذا التكجيو باطل عندؼ، بل سبب اإللياء ما قدمناه مف أنو يجكز 
 ".إلياؤىا مع تقدميا عم  الم عكليف إذا كقعت حشكا  

 التوضيح والتحميل:     

عمة جكاز اإللياء كاإلعماؿ في يف فياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكي
 .ؿ تأخرىا أك تكسطيا عف الم عكليف)ظف( حا

 

  مع التلخر والتوسط شروط جواز اللغاة -381
كىذا الذؼ ذكره الم نف مف جكاز اإللياء مع التأخر كالتكسط لو : " (1)قاؿ أبك حياف
 شرطاف، أىمميما:

 زيد  ت فبل يجكز إال اإللياء، نحك: لا دخم ، فإفْ االسـعم   االبتداءأحدىما: أال تدخل الـ 
  .قاسـ   -ظاننتُ  -لازيد  ، كنحك: ننتُ ظا  قاسـ  

 كانت من ية فبل يجكز إال اإلعماؿ، نحك: زيدا   الشرط الثاني: أال تككف من ية، فإفْ 
؛ ألنو ال يجكز لؾ إذ ذاؾ أف تبني كبلمؾ عم  المبتدأ منطمقا  أاُظفَّ لـ  ، كزيدا  فَّ ظُ لـ أا  منطمقا  

إال كأنت  (منطمق   زيد  )الخبر، ثـ تعترض بالظف المن ي؛ أال ترػ أنو ال يجكز لؾ أف تقكؿ ك 
إال  ، فمـ يبقا ـْ ما عْ أك لـ أا أاُظفَّ ت كر مع قكلؾ لـ يُ  عالـ ب حة ذلؾ أك ظاف لو، كىذا المعن  ال

كرناه بقكؿ ذ ل ىذا الذؼمـ المن ي، كال يبطُ عم  الظف المن ي أك العِ  يككف الكبلـ مبنيا   أفْ 
 الشاعر:

 

                                                 

 (.66-6/64أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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... ... ... .. 
 

ْيناا ِمْنػػػػػػػػػػػػؾا تاْنِكيػػػػػػػػػػػػلُ   ػػػػػػػػػػػػاُؿ لاػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػا إخا ما كا
(1) 

 
اؿُ )بإلياء  أداة الن ي إنما ىي داخمة في المعن  عم   ؛ ألفَّ مع دخكؿ أداة الن ي عمييا ظاىرا   (إخا
اُؿ(ما بعد  اُؿ(ال عم   )إخا  ."و، كما تقدـ تبيينُ )إخا

 التوضيح والتحميل:     

 .شركط جكاز اإللياء مع التأخر كالتكسطعم  ابف مالؾ ؾ أبك حيافاستدر 

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (3)ناظر الجيش، ك (2)المرادؼكاتبع كل مف 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كأيد الشاطبي 
 

 ( ز ٌد َظننُت ماُلو كثيرٌ الخالؼ في اللغاة والعماؿ نحو قوليـ   -382
 لييتا أ ، يجكز فيو اإللياء كاإلعماؿ: فإفْ و كثير  مالُ  ننتُ ظا  فرع: زيد  : " (5)افقاؿ أبك حي

فْ  الظفَّ  خبر عنو ألفَّ  (و كثير  مالُ )، كزيدا   فعتا را  ، ككانت الجممة زيدا    بتا نا  أعممتا  متكسط. كاا
 عم  أنيا الم عكؿ الثاني. في مكةع ن بٍ  (و كثير  مالُ )مف قكلو 

 بعد الظف حرفيف، فكأنيا مبتدأة. يعني أفَّ  اء ىنا قبيح، قاؿ: ألفَّ اإللي كزعـ ال راء أفَّ 
 ."يا لمعمل، ثـ ألييتياالجممة، فكأنؾ ىيأتا  آزْ يعمل فيو، كىما جُ  ما يمكف أفْ  (فَّ ظا )بعد 

 

 
                                                 

( كأبػػي بكػػر األنبػػارؼ، 638رشػػي، جميػػرة أشػػعار العػػرب )صىػػذا عجػػز بيػػت لكعػػب بػػف زىيػػر فػػي أبػػي الخطػػاب الق (1) 
( كأبػػي حيػػاف 2/86( كابػػف مالػػؾ، شػػرح التسػػييل )ج2/557( كابػػف مالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج17األةػػداد )ص

( كالعينػػػػي، المقا ػػػػػد النحكيػػػػػة 1/301( كنػػػػػاظر الجػػػػػيش، تمييػػػػد القكاعػػػػػد )ج6/68األندلسػػػػي، التػػػػػذييل كالتكميػػػػل )ج
( كلػـ أقػف 11/310( كعبد القادر البيػدادؼ، خزانػة األدب )ج1/375ألزىرؼ، شرح الت ريح )ج( كخالد ا2/867)ج

 عميو في ديكانو، ك دره :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     ُتيا دَّ  أْرُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كاآُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل أْف تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُنْك ماكا
 

 ... ... ... .. 
  

 (.382)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.3/1493تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.471-2/470الشاطبي، المقا د الشافية )ج (4)
 (. 6/66التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 التوضيح والتحميل:     

اإللياء كاإلعماؿ نحك قكليـ )زيد   استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في
)  .ظاننُت ماُلو كثير 

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 
 

ف جاة سماعاا  -383  القياس جواز اللغاة دوف العماؿ وا 
إلياء ما كقع مف أفعاؿ ىذا الباب بيف فعل  كزعـ الككفيكف أفَّ " : (2)قاؿ ابف مالؾ 

. كال حيح قكـ أظف زيد  ، كيكمرفكعو كاجب، فبل يجكز عندىـ ن ب زيد في قكلؾ: قاـ أظف زيد  
ذا رفعت فظاىر، كينشد  جكاز الن ب كالرفع، فإذا ن بت فال عل المتقدـ م عكؿ ثاف، كاا

 بالن ب كالرفع قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اناػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ نِ اعِ الظا  عا ْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػف را ُظػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا  اؾا جا شا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ بِ باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ تا  ـْ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا    (3)اناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ لِ اذِ العا  ؿِ ذْ عا
اإلعماؿ  جكز إال اإللياء؛ ألفَّ كالذؼ يقتةيو القياس أنو ال ي: " (4)كقاؿ أبك حياف 

 البتة؛ ألفَّ  ، كالجزآف ىنا ال يككناف مبتدأ كخبرا  مترتب عم  ككف الجزأيف كانا مبتدأ كخبرا  
ف أك البارز المت ل عم  كِ تا سْ المُ  أةمير المبتد النحكييف منعكا مف تقديـ الخبر إذا كاف رافعا  
 ."المبتدأ، كاإلعماؿ يؤدؼ إل  ذلؾ، فبل يجكز

 توضيح والتحميل:     ال

ف  مف القياسما جاء بو استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  جكاز اإللياء دكف اإلعماؿ كاا
 في السماع.جاء 

                                                 

 (.3/1496تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/87ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
( كأبػػػي حيػػػاف 148( كابػػػف النػػػاظـ، شػػػرح ابػػػف النػػػاظـ )ص2/87شػػػرح التسػػػييل )جالبيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي ابػػػف مالػػػؾ،  (3) 

( كنػػاظر الجػػيش، تمييػػد 446( كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، تخمػػيص الشػػكاىد )ص6/70األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج
( كالسػيكطي، شػرح 1/554( كالسيكطي، ىمػع اليكامػع )ج2/876( كالعيني، المقا د النحكية )ج3/1498القكاعد )ج

 (.2/806شكاىد الميني )ج
 (. 6/70ييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذ (4)
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 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيش، ك (1)المرادؼكأيد كل مف 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة تماما . (3)ككافق السيكطي

 

 اللغاة والعماؿ عند تقديـ الخبر في حاؿ مجيئو فعالا الخالؼ في جواز  -384
-زيد   ننتُ ظا  نحك: يقكـُ  كتقدـ، الخبر فعبل   كاف ا إفْ كفي البسيط: كأمَّ : " (4)قاؿ أبك حياف

يرت ع االسـ  فْ أعند اإللياء يجب عم  مذىبيـ  فالب ريكف عم  جكاز اإللياء كاإلعماؿ، لكفْ 
لم عل كال  ليس معمكال   لم  ل باألجنبي؛ ألنو حا بُ قْ يْ  بيي أفْ كين بال عل كما كاف في االبتداء.

 لمعناه، كاألحسف التأخير. مؤكدا  

األكؿ يطمب فاعمو، كاالسـ فاعل  في ىذا؛ ألفَّ  ننتُ كقاؿ الككفيكف: ال يككف إال إلياء ظا 
 منع عنو؛ ألنو يككف إلياء لما ال يجكز إلياؤه.لو في المعن ، فبل يُ 

  كرة ىذه المسألة تككف مف باب إعماؿ ال عميف، فينبيي أفْ  ريف: إفَّ كقاؿ بعض المتأخ
يا ال تدخل في باب اإلعماؿ إال بتقدير ؼ ذكره ال ي ح؛ ألنَّ ذكىذا ال تجرؼ عم  الخبلؼ فيو.

ا بتقدير اإللياء فبل تدخل؛ ألنو ال يحتاج إل  إةمار فييا كال حذؼ،  ، كأمَّ ميا ل كال تُ عما تُ  أفْ 
 ." كرة داخمة في اإلعماؿ مطمقا  فميست ىذه ال
 التوضيح والتحميل:      

جكاز اإللياء كاإلعماؿ عند تقديـ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في
 .الخبر في حاؿ مجيسو فعبل  

 

ـَ َظننُت ز داا الخالؼ في الرفع والنصب في قوليـ   -385  (يقوـُ ِخْمُت محػمداا  و (قا
ـا ك : " (5)قاؿ أبك حياف  تُ مْ خِ  ، أك يقكـُ زيدا   ننتُ ظا  في اإلف اح: منع الككفيكف: قا

ن ب إال ما كاف مبتدأ قبل كقالك: ال يُ ، ، كأجازكا الرفع عم  ال اعل ال عم  االبتداءمدا  ػمح
                                                 

 (.383)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.3/1498تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.1/554السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (. 6/71أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 .71المرجع السابق، ص (5)
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، فبل فعل   العامل اآلفا  كالب ريكف: أجازكا الن ب ألفَّ  ، كال يبتدأ باالسـ إذا تقدمو ال عل.ننتُ ظا 
ا الرفع فاختم كا فيو، كال حيح ما كالمسألة عندؼ مف إعماؿ ال عميف، فأمَّ  كػ منو.أق يككف فعل  

 ."الظف كبل شيء، كال عل قد ت رغ لما بعده رآه الككفيكف؛ ألفَّ 
 التوضيح والتحميل:     

ـا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في الرفع كالن ب في قكليـ )قا
 .    ِخْمُت محػمدا ( ظاننُت زيدا ( ك)يقكـُ 

 

 الخالؼ في مجية  ظاف( مصدراا  -386
حك: زيد ظننتو أك ظننت ذاؾ أك اسـ إشارة ن بككف الم در ةميرا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".منطمق

، يميي قاسـ   أنا ظافّّ  ككذا: زيد   .أنا قاسـ   ظافّّ  كأجاز ىشاـ: زيد  : " (2)كقاؿ أبك حياف
فْ  -الظف أراد الم در  قاؿ: فإفْ  كما يمييو في جممة فعمية. -ميةكاف في جممة اس يعني: كاا

ف شاء قاؿ: أنا ظانُّ  ،و أنا قاسـ  ظانُّ  فقاؿ: زيد   جاء بالياء، ، يريد: فَّ يُ ة، كظانُّ نَّ يا، يريد: الظَّ كاا
 ات.نَّ الظَّ 

 بالجممة. ق  مَّ عا مُ  فَّ الظَّ  ، بالن ب ألفَّ أنا قاسـ   ظانا   كقاؿ ال راء: كبلـ العرب: زيد  

َـّ " مثل م درا   اؿ النحاس: جعل ال راء ظانا  ق  .أؼ: عكذا   ،(3)"ِبؾا ِمفا النَّارِ  ا  عااِسذالمَُّي

 عميو. قاُس ال يُ  م درا  ( فاعل  )كىذا كمو خطأ عند الب رييف، ك

أنا  قاسـ   ، أؼ: زيد  أنا قاسـ   ظافّّ  يككف مف كبلميف، فتقكؿ: زيد   إال أفْ  فُ كالذؼ أجازه ىشاـ ال يحسُ 
 ."ذلؾ ظافّّ 

 التوضيح والتحميل:     

 .مجيء )ظاف( م درا  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في

 

                                                 

 (.2/87ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  74-6/73التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 .]9236: رقـ الحديث5/157، الم نف، القكؿ في الس ر، عبد الرزاؽ ال نعاني[ (3)
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 ؟ الضمير اسـ الشارة أـأحسف في اللغاة  الخالؼ في أييما -387
كاختم كا أىك أحسف في اإللياء مف الةمير أك الةمير أحسف منو : " (1)قاؿ أبك حياف

 ظاىر   كبلـ س أنو أةعف في اإللياء مف الةمير ألنو اسـ   أك ىما في ذلؾ سكاء: فظاىر
منيا أنيا راجعة إل   ـُ ىَّ كا تا كقاؿ الزجاج: الياء أةعف ألنو يُ  من  ل، فيك أشبو بم ع الم در.

 ."أيةا  ( زيد)يمكف أف يككف إشارة إل ( ذلؾ) كما قالو الزجاج ال يظير ألفَّ  زيد.

يد بالةمير أك باسـ اإلشارة في رتبة، كابف كقد جعل التكك: " (2)ناظر الجيشقاؿ ك 
ع  كر يقكؿ: اإللياء مع اإلشارة إل  الم در أقكػ مف اإللياء مع ةمير الم در، كعمل 

فْ  ذلؾ بأفَّ  أقرب إل  الم در المعرب مف حيث كاف  يية الةمير تبني  كاف مبنّيا   الةمير كاا
ـ اإلشارة ليس فيو إعراب كال عف الن ب، ف ارت ال يية بمنزلة اإلعراب في الم در كاس

  يية تقـك مقاـ اإلعراب فبعد شبيو مف الم در.

نما جاز اإللياء مع الةمير كاسـ اإلشارة كلـ يجز مع الم در لككنيما مبنييف  قاؿ: كاا
لـ يظير لمعامل فييما عمل، فبل يككف مع اإلعماؿ كأنؾ معمل ممغ في حاؿ كاحد بل يككف 

 عكليف ككالممي  بالنظر إل  الةمير كاسـ اإلشارة مف حيث لـ ال عل ممي  بالنظر إل  الم
 ". يظير لو عمل فييما. انتي 

 التوضيح والتحميل:     

أييما أحسف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف فيكتمميذه ناظر الجيش استدرؾ أبك حياف 
 .في اإللياء اسـ اإلشارة أـ الةمير؟

 

 عمة تعمق الفعل بػ ما( النافية  -388
النافية  (ما)بػ قُ مَّ عا : ذىب الخميل كجماعة إل  أنو يُ  كفي البسيط: " (3)بك حيافقاؿ أ

  قَّ ما تا كالبلـ؛ ألنيا يُ  شبو إفْ ، كألنيا تُ هللا قاسـ   ما عبدُ  متُ مِ ألنيا ليا ال در كاالست ياـ، تقكؿ: عا 
  ". ـسا بيا القا 

 

                                                 

 (. 6/74التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.3/1501تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (. 6/83ل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكمي (3)
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 التوضيح والتحميل:      

 .ق ال عل بػ)ما( النافيةعمة تعمأبك حياف عم  ابف مالؾ زاد
 

 الخالؼ في جواز العمل واللغاة أيكوف بػ ما( التميمية أـ الحجاز ة؟  -389
كىل يجكز ما تقدـ مف العمل في بعض كاإللياء ... كفي البسيط : : " (1)قاؿ أبك حياف
مية؛ زكف: فقيل: ال تككف إال التمي؟ كاختمف المجكِّ ما أبكه قاسـ   زيدا   متُ مِ عف بعض، كقكلؾ: عا 

. كقيل: يجكز قاسـ   ليس زيد   الحجازية كال عل، كال عل ال يدخل عم  ال عل، فبل تقكؿ: عممتُ  ألفَّ 
 ألنيا ليست ب عل.

ال رجل في الدار كال امرأة. كىل  متُ مِ ق، نحك: عا مَّ عا )ال( بمعن  )ما( يجكز أف تُ  كقيل إفَّ 
، يا دكنيا ألنيا محمكلة عم  إفْ ، لكنَّ تككف فيو )ال( التبرسة؟ فييا ما في الحجازية ألنيا عاممة

نما تككف كػ  .")ما( التي بمعن  ليسكاا

 التوضيح والتحميل:     

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في جكاز العمل كاإللياء أيككف بػ)ما( 
 .التميمية أـ الحجازية؟

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)المرادؼكاتبع 

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (3)كذىب السيكطي
 

 الخالؼ في المعمقات التي تعمق بالفعل في جواب القسـ -390
مَّق يُ كفي كتاب ال  ار: الذؼ : " (4)قاؿ أبك حياف بو البلـ الداخمة عم  المبتدأ عا

، ك)ما( ـسا في جكاب القا  فَّ كما قُ يا لا  ، كالبلـ الداخمة عم  ال عل، نحككالخبر، كالبلـ المقركنة بإفَّ 
 )ال(.في )ما( ك)ال( في جكابو، عم  خبلؼ ك

                                                 

 (.6/83أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.386)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/558السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.  84-6/83التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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)ال(، ، كتبق  دكنو إال )ما( كـُ سا القا  ذؼُ حـ، كيُ سا كميا تككف في جكاب القا  قاتُ مَّ عا كىذه المُ 
ـفإنيما ال تبق  كاحدة منيما دكف  فْ سا القا  ـُ  يا ؛ ألنو ال يُ القاسا  .ـ، بخبلؼ البلـ كاا

ا ذه األشياء في مكةع الم عكؿ لم عل. كقيل: لمَّ عف ىذه األشياء قيل: ى قُ مَّ عا كالمُ 
األفعاؿ، كىك كجكابو في  ـ مةمر بعدسا ـ لـ تحتج إل  معمكؿ. كقيل: القا سا ةمنت معن  القا 

مَّقامكةع المعمكؿ لم عل   .لُمعا

قكا مَّ الثاني بأنو يحتاج ال عل إل  معمكؿ ةركرة، كالثالث أنيـ عا  دَّ . كرُ األكؿُ  كال حيحُ 
نة معن  مَّ ةا األفعاؿ مُ  حذؼ مع )ما(، فثبت أفَّ ـ ال يُ سا القا  أكلو )ما(، كقد قمنا إفَّ  ال عل عما

 ."ـ" انتي سا القا 
 التوضيح والتحميل:     

مَّقاتاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ خبلؼ النحكييف في  التي تعمق بال عل في  الُمعا
 .جكاب القسـ

 .شيخو أبي حياف فيما ذكره (1)المرادؼكاتبع 

 حياف في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (2)السيكطي ككافق 

 

 ( يعمق بيا الفعل لَّ عَ لَ   -391
( منيج السالؾ في الكبلـ عم  أل ية ابف مالؾ)ككنت قد ذكرت في : " (3)قاؿ أبك حياف

مَّقاتمف  أنو ظير لي أفَّ  اعاةا تاُككُف قارِ   (، كمنولعلَّ ) الُمعا ا ُيْدِريؾا لاعالَّ السَّ ما ماا    4)، يب اكا كا
مَُّو يازَّكَّ  مَُّو ِفْتناة  لاُكـْ     5)،ُيْدِريؾا لاعا ْف أاْدِرؼ لاعا ال عل في ىذه اآليات   بَّ ، كرأيت ما (  6كااِا

مَّقعم  جممة الترجي، فيي في مكةع ن ب بال عل   كق ت ألبي عمي ال ارسي ، إل  أفْ الُمعا

                                                 

 (.386)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/557، ىمع اليكامع )جالسيكطي (2)
 (. 6/84التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 .]63: األحزاب[ (4)
 .]3: عبس[ (5)
 .]111: األنبياء[ (6)
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ماا  عم  شيء مف ىذا، قاؿ كقد ذكر  مَُّو يازَّكَّ كا اعاةا تاُككُف     ُيْدِريؾا لاعا ا ُيْدِريؾا لاعالَّ السَّ ما كا
ال عل  تككف في مكةع ن ب، كأفَّ  كمكةعيا إنو يجكز أفْ لعلَّ ما ن و: كالقكؿ في   قاِريب ا
زلتو في ا بعده، كجاز تعميقو ألنو مثل االست ياـ؛ أال ترػ أنو بمنمَّ عا  قا مِّ ـ عُ مْ ا كاف بمعن  العِ لمَّ 

ذا كاف كذلؾ لـ يمتنع أف يقع  أنو غير خبر، كأفَّ  ما بعده منقطع مما قبمو، كال يعمل فيو، كاا
كما بعدىا بعد ىذه األفعاؿ في لعلَّ مكقع الم عكؿ كما يقع االست ياـ مكقعو، فعم  ىذا تككف 

 ."مكةع ن ب
 التوضيح والتحميل:     

 .ال علب( لَّ لاعا ق )يعمت استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا مإل    (2)السيكطي كنحا 

 

392- ) بعد  الـ االبتداة والقسـ أو  ما( النافية أو  ال(وفي خبرىا  الخالؼ في مجية  إفَّ
 (تُ نْ نَ وظَ  تُ مْ مِ عَ  

 أك ال"." : (3)قاؿ ابف مالؾ

عم  سبيل التعميق  كظننتُ  كفي خبرىا البلـ بعد عممتُ  إفَّ  ككسرُ : " (4)يافكقاؿ أبك ح
  جازة ال تح مع البلـ في ذلؾ، كحكعف المازني إ  أبا العباس حك ىك قكؿ جميع النحاة، إال أفَّ 

ـْ لاياْأُكُمكفا   ر قرأيْ با سعيد بف جُ  أفَّ   بال تح. (  5ِإالَّ ِإنَُّي

 ؿ الكبلـ، كأنشد لطرفة:كأجاز ال راء ال تح إذا طا

 

 

 
                                                 

 (.1510-3/1509تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1/557السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/88ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  87-6/85األندلسي، التذييل كالتكميل )ج أبك حياف (4)
 .]20: ال رقاف[ (5)
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ػػػػػػػػػػا لاػػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػػافا المػػػػػػػػػػْرِء ما  ـْ يكػػػػػػػػػػْف لاػػػػػػػػػػوُ أافَّ ِلسا
 

ِليلُ   ْكراِتػػػػػػػػػػػػػػػػِو لاػػػػػػػػػػػػػػػػدا ماػػػػػػػػػػػػػػػػ  عا ػػػػػػػػػػػػػػػػاة  عا حا ا
(1) 

 
ِبير   كزعـ أنو قرغ  ِسٍذ لاخا ـْ ياْكما ـْ ِبِي لَُّي  .(  2ِإفَّ را

 االبتداء، أك المكسكرة كفي خبرىا البلـ، أك ببلـ كفي ىذه الجمل التي ىي م درة بإفَّ 
ا في )ال( خبلؼ: فمذىب س كالب رييف كابف كيساف أنيببلـ القسـ، أك بػ)ما( النافية، أك بػ

ما  ننتُ )س( أف االعتماد عم  خبر الظف، ف ار المعن  إذا قمت ظا مكةع ن ب. كالحجة لػ
ـْ ِمْف ماِحيصٍ   : في ظني، قاؿ تعال منطمقا   زيد   ا لاُي ظانُّكا ما ىنا قاؿ ابف كيساف: ما  .(  3كا

جحد، كىي كما بعدىا في مكةع م عكؿ الظف ألنو جممة، كالجممة فييا اسـ كخبر، فقد أدت 
ةمر بيف الظف كليف ىذه . كقاؿ الككفيكف: أُ زيد   يقكـا  أفْ  ننتُ م عكلي الظف، كما تقكؿ: ظا  عف

يا ب  الجمل المتمق ـ. فعم  قكليـ ال يككف ليذه الجمل مكةع مف اإلعراب؛ ألفَّ سا الحركؼ القا 
 كعمرا   منطمق   زيد  لا  متُ مِ مف لساف العرب: عا  كاف مسمكعا   ـ ال مكةع ليا مف اإلعراب، فإفْ سا القا 

ال فيحتمل ما قالكه.مقيما    ، بالن ب كاف ذلؾ حجة كاةحة عم  الككفييف، كاا

عمق ـ، كتُ سا ـ، فتتمق  بما يتمق  بو القا سا ىذه األفعاؿ تةمف معن  القا  كقاؿ أ حابنا: إفَّ 
ذا ةمنت معن  القا إذ ذا ـ لـ تكف تمؾ الجمل سا ؾ عف العمل. كىذا جنكح لمذىب الككفييف. كاا

 ف معن  ما ال يتعدػ، فمـ يتعد، كما أفْ مِ ُة  -كاف متعديا   فْ اا ك  -ليا مكةع مف اإلعراب؛ ألنو
 معن  ما يتعدػ إل  ثبلثة تعدت تعديتو. ْت نا مِّ ا ُة ال تتعدػ، فممَّ  ،في األ ل تُ سْ بِ نُ 

ىذه األفعاؿ  ؛ ألفَّ ، كىك ةعيف جدا  (شرح الجمل)ؼ  ححو ابف ع  كر في كىذا الذ
تحتاج بكةعيا إل  معمكؿ، كال تقكؿ إنيا خرجت بالكمية عف معناىا حت  لـ تبق تطمب 

بالعمـ أك بالظف، فمـ تتنزؿ منزلة جممة القسـ مف كل  قيدا  ، كأنت ترػ مةمكف الجممة مُ معمكال  
  جية.

                                                 

( 115( كابػف منقػذ، لبػاب اآلداب )ص5/107( كاألزىػرؼ، تيػذيب الميػة )ج67البيت لطرفة بف العبػد فػي ديكانػو )ص (1) 
كػػػـ ( كاليكسػػػي، زىػػػر األ6/85( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج1/323كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج

( كابػػف سػػممة العػػكتبي، 3/268( كبػػبل نسػػبة فػػي ال راىيػػدؼ، العػػيف )ج2/297( كالزليػػدؼ، تػػاج العػػركس )ج3/63)ج
( كالكطػػػكاط، غػػػػرر الخ ػػػاسص الكاةػػػػحة 346( كابػػػف ىشػػػػاـ األن ػػػارؼ، تخمػػػػيص الشػػػكاىد )ص2/113اإلبانػػػة )ج

 (. 57( كابف عبلف، إتحاؼ ال اةل )ص233)ص
 .]11: العاديات[ (2)
 .]48 :ف مت[ (3)
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الجممة إذ ذاؾ ليا مكةع مف اإلعراب عم  حسب ال عل  ك أفَّ كال حيح مذىب س، كى
ـ بيف ىذه األفعاؿ سا كىك إةمار القا  -ا مذىب الككفييف في التعدؼ إل  كاحد أك إل  اثنيف. كأمَّ 

 مية كجكابيا في مكةع المعمكؿ.سا تمؾ الجممة القا  عنيـ أفَّ  لُ فبل أنقُ  -كالحركؼ

ه زُ عْ بيف ىذه األفعاؿ كىذه الحركؼ، لكنو لـ يا  ةمرـ مُ سا القا  كنقل بعض أ حابنا أفَّ 
 ـ كجكابو في مكةع معمكؿ ال عل.سا القا  مذىب ىذا القاسل أفَّ  لمككفييف كال لمعيف، كنقل أفَّ 

حذؼ ـ ال يُ سا )ال(، كالقا و )ما( كلُ ال عل عف الجكاب الذؼ أكَّ  قا مِّ كأبطل ىذا المذىب بأنو عُ 
فَّ حُ  ـ مع كاحدة منيما إفْ  يا ال يُ  ـسا القا  )ال( البتة؛ ألفَّ مع )ما( ك ، فإنيما ال ذؼ، بخبلؼ البلـ كاا

 ".ـ معيماسا القا  ؼا حذا يُ  ـ، فمذلؾ ساغ أفْ سا يككناف إال في القا 
 التوضيح والتحميل:     

( كفي خبرىا الـ خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ في مجيء )إفَّ
ِمْمُت كظاناْنُت(االبتداء كالقسـ أك )ما( النافية أك   .)ال( بعد )عا

كما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة ىك المتداكؿ عند النحكييف أمثاؿ أبي عمي 
، (5)، كخالد األزىرؼ (4)، كابف عادؿ الحنبمي(3)، كأبي البقاء العكبرؼ (2)، كسممة العكتبي(1)ال ارسي
 .(7)، كعبد القادر البيدادؼ(6)كالسيكطي

 

 ( َأُظفُّ قياَمؾ ك (َأُظفُّ أنََّؾ قائـٌ  الخالؼ في قوليـ  -393
المسألة األكل : أجاز س كأ حابو  :ذكر مساسل مف ىذا الباب: " (8)قاؿ أبك حياف

أاُظفُّ ؾ. كأجاز ذلؾ الكساسي، قاؿ: كما أقكؿ: قياما أاُظفُّ ، كلـ يجيزكا: قاسـ   ؾا أنَّ  فُّ ظُ كال راء: أا 

                                                 

 (. 73أبك عمي ال ارسي، المساسل الحمبيات )ص (1)
 (.  2/113ابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج (2)
 (.1/250أبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلعراب )ج (3)
 (.  11/479المباب )جابف عادؿ الحنبمي،  (4)
 (. 1/377شرح الت ريح )جخالد األزىرؼ،  (5)
 (.  1/556اليكامع )جالسيكطي، ىمع  (6)
 (. 10/377عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (7)
 (.  6/116أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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بيف ، أؼ: (  1عاكااف  باْيفا ذاِلؾا  : ثنيف، قاؿ تعال اإل  بو  شارُ يُ  (ذلؾ) عميو بأفَّ  دَّ ذلؾ. كرُ 
 ."رِ كْ كالبِ  ضِ ال ارِ 

 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )أاُظفُّ أنَّؾا قاسـ ( ك)أاُظفُّ في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .قياماؾ(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)، كاألشمكني(3)شاطبيكأيد كل مف ال

 

 (قائـٌ  ؾَ أنَّ  ننتُ ظَ الخالؼ في الحذؼ نحو قوليـ   -394
فمذىب س أنو ال حذؼ فيو، كأنو  قاسـ   ؾا أنَّ  ننتُ ظا  الثانية: إذا قمتا : " (5)قاؿ أبك حياف

حذؼ. كذىب أبك الحسف كأبك عف ال يينبو، كاستُ  ي المسند كالمسند إليو اكتُ  كرُ ا جرػ ذِ لمَّ 
زيدا  قاسـ  مستقرا  أك ثابتا . كُردَّ عمييما  أاُظفُّ أفَّ  :الخبر محذكؼ، كالتقدير عندىما العباس إل  أفَّ 

ليس بينؾ كليف  (قاسـ   زيد  )يقتةي إحالة عم  قياـ معيكد، كبأفَّ تقدير الم عكؿ المحذكؼ 
معناه عندىـ عم  القطع:  قاسـ   زيدا   أفَّ  نتُ نا ظا  أفَّ  متا مِ مخاطبؾ عيد في القياـ، فإذا تقرر ىذا عا 

إنما يككف ىذا  أك ثابتا   مستقرا   رُ دِّ قا : فيذا القياـ المظنكف غير معيكد، كالذؼ يُ قاسما   زيدا  ظاننُت 
فيؤدؼ إل   القياـ غير معيكد، كأيةا   عنده، كذلؾ تحريف لمق كد الم ع، كىك أفَّ  القياـ معيكدا  
، أنَّؾا قاسـ  لؾ  خيرا  أاُظفُّ ك لؾ،  خيرا  أاُظفُّ أنَّؾا قاسـ  ال راء:   ـ ال دليل عميو. كحكحذؼ في الكبل

نما احتيج إل  ت ريح بالم عكؿ الثاني ىنا ألنو ليس ككنا  لؾ قياما  خيرا  أاُظفُّ بمعن :   ؾ. كاا
نطكػ عم  اقد  (ؾا قاسـ  أنَّ ) فبل يحتاج إليو كال إل  تقديره؛ ألفَّ  مطمقا   ا إذا كاف ككنا  ، أمَّ مطمقا  
 ."إليو دٍ سنا كمُ  دٍ سنا مُ 

 

 
                                                 

 .]68البقرة: [ (1)
 (.3/1539ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (. 4/101المقا د الشافية )جالشاطبي،  (3)
 (.2/289)ج بف مالؾشرح األشمكني عم  أل ية ااألشمكني،  (4)
 (.  117-6/116التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 التوضيح والتحميل:     

الحذؼ نحك قكليـ )ظاننُت أنَّؾا في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .قاسـ (

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)ناظر الجيشكأيد 

 

 ( َأُظفُّ أْف يذىُب ز دٌ الخالؼ في قوليـ   -395
. كال يجكز ذلؾ زيد   يذىبُ  أفْ  فُّ ظُ الثالثة: أجاز الكساسي كال راء: أا : " (2)افقاؿ أبك حي
 ."تأتي بعكض، نحك قد كالسيف كسكؼ كال عند الب رييف إال أفْ 

 التوضيح والتحميل:     

(في خبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد  .قكليـ )أاُظفُّ أْف يذىُب زيد 
 

 ( يذىُب ز دٌ  َأُظفُّ الخالؼ في قوليـ   -396
، ال يجكز إال عم  مذىب مف مذاىب ال راء زيد   يذىبُ أاُظفُّ الرابعة: : " (3)قاؿ أبك حياف

باُقكا  في قراءة مف قرأ بافَّ الَِّذيفا كا اُركا سا ا عاد ( لمَّ كا، كحذؼ )أفْ قُ با سا  بمعن : أفْ  (  4كاالا ياْحسا
 .يقكـا  أفْ  ، بمعن : يريدُ يقكـُ  ، كشبيو بقكلو: يريدُ ( في مكةع رفعالَِّذيفا )عم  ال اعميف، ك الذكرُ 

بشيء كاحد حت   فا تا كْ لـ يُ  لو؛ ألنو قاؿ: إذا حذفت أفْ اكىذا الذؼ قالو مخالف ألقك 
 ."كا( شيء كاحدقُ با )سا يستبيف، ك

 التوضيح والتحميل:     

 .(قكليـ )أاُظفُّ يذىُب زيد  في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 
 

                                                 

 (.3/1539تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.  6/117أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 . 117المرجع السابق، ص (3)
 .]59: األن اؿ[ (4)
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( وفتحيا -397   (َظَننُت ز داا إنَّو قائـٌ   في الخالؼ في كسر  إفَّ
في مذىب الب رييف ال  ، بكسر إفَّ و قاسـ  إنَّ  زيدا   نتُ نا الخامسة: ظا : " (1)قاؿ أبك حياف

 عم  البدؿ، قاؿ الشاعر: غير؛ ألنيا في مكةع االبتداء. كقاؿ ابف كيساف: يجب فتح أفَّ 

... ... ... .. 
 

ِحْنػػػػػػػػػػػػػتا   ِسػػػػػػػػػػػػػْبُتؾا أاْف تاِحيناػػػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػػػا حا ما كا
(2) 

 ."عميو وا جِّ مف الكاؼ عم  أحد ما كُ  بدال   جعل أفْ  
 التوضيح والتحميل:     

( كفتحيا في )ظانانُت في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ كسر )إفَّ
 .زيدا  إنَّو قاسـ (

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)ناظر الجيشكاتبع 

في ىذه المسألة، كتابعيـ  (4)أبك حياف ما ذىب إليو أبك سعيد السيرافي ككافق 
 أيةا .  (5)األشمكني

 

  حذؼ حرؼ االستفياـ مع الشؾالخالؼ في جواز  -398
السادسة: أجاز ال راء حذؼ حرؼ االست ياـ مع الشؾ، قاؿ ال راء: : " (6)قاؿ أبك حياف

 ؾا نُّ ظُ ؟ ككذلؾ: تا راؾا تُ ؟ يريدكف: أا منطمقا   راؾا ةمره العرب في حركؼ الشؾ خا ة، فيقكلكف: تُ كتُ 
 متُ تا كقا  رلتُ د مف  احبو، كامتنع في ةا ح، كىذه شؾ، فاكت   بكااالست ياـ شؾّّ  ؟ ألفَّ تخرجُ 

                                                 

 (.6/118التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
( 1/388( كأبػػي بكػػر األنبػػارؼ، المػػذكر كالمؤنػػث )ج17/301ىػذا عجػػز بيػػت بػػبل نسػػبة فػػي الطبػػرؼ، جػامع البيػػاف )ج (2) 

( كاأل بياني، إعراب القرآف 286( كابف فةاؿ المجاشعي، النكت في القرآف )ص2/261كالنحاس، إعراب القرآف )ج
( 4/349حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )جأبػػػي ( ك 241( كابػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، مينػػػي المبيػػػب )ص194)ص

 ( ك دره :2/811كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج
ا ِإلاْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِء ُتْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدييا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف السُّ  ِلسا
 

 ... ... ... .. 
  

 (.3/1539تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.3/351أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (4)
 (.1/299)ج شمكني عم  أل ية ابف مالؾشرح األاألشمكني،  (5)
 (.  119-6/118التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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قطرب عم  ىذا القكؿ، كزاد عميو أنو أجاز  و. كتابع، ال شؾ فيياكساسر األفعاؿ ألنيا إخبار  
 ذلؾ في غير ىذه األفعاؿ.

ذلؾ ال يجكز، قاؿ س: إذا حذفت حرؼ االست ياـ انقمب المعن ،  كذىب س إل  أفَّ 
كىذا أقبح ما يقع فيو اليمط ألنو ذىاب البياف، كىك المحف الحقيقي. كقد قيل: لـ يؤخذ عم  ابف 

 أبي رليعة لحف إال قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػا، ُقْمػػػػػػػػػػػػػػػُت باْيػػػػػػػػػػػػػػػرا   َـّ قاػػػػػػػػػػػػػػػاُلكا: ُتِحبُّيا  ثُػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػ  كاالتُّػػػػػػػػػػػػػراابِ   ـِ كالحا ا دا الػػػػػػػػػػػػػنَّْج ػػػػػػػػػػػػػدا عا
(1) 

 .يا؟بُّ حِ تُ أا أؼ:  

 يا.بُّ حِ تُ  قالكا: أنتا  َـّ كقاؿ أبك العباس: ليس األمر عندؼ كذلؾ إنما ىك إلزاـ، أؼ: ثُ 

العامة؛ ألنيـ يقكلكف:  ب إليو ال راء إنما أخذه مف كبلـِ ما ذى كزعـ األخ ش ال يير أفَّ 
 ."ؼُ را عْ ا عف العرب فبل يُ ػ ذلؾ؟ فأمَّ را تُ 

 التوضيح والتحميل:     

جكاز حذؼ حرؼ االست ياـ مع في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .الشؾ

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكاتبع 

 

 

 

 

                                                 

( كابف دريد، جميرة 289( كالجاحع، المحاسف كاألةداد )ص73ص 50/10في ديكانو )ؽعمر بف أبي رليعة البيت ل (1)
( كابػػف فةػػاؿ 6/154يػػذيب الميػػة )ج( كاألزىػػرؼ، ت350( كابػػف خالكيػػو، لػػيس فػػي كػػبلـ العػػرب )ص1/331الميػػة )ج

( كابػػػػػف سػػػػػممة العػػػػػكتبي، اإلبانػػػػػة 1/292( كالح ػػػػػرؼ، زىػػػػػر اآلداب )ج331)ص النكػػػػػت فػػػػػي القػػػػػرآفالمجاشػػػػػعي، 
( كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح 2/1094( كأبػػػي البقػػػاء العكبػػػرؼ، التبيػػػاف )ج1/641( كالحميػػػرؼ، شػػػمس العمػػػـك )ج2/269)ج

( 6/118( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج2/184( كابػػػف مالػػػؾ، شػػػرح التسػػػييل )ج1/297الم  ػػػل )ج
 (.  3/1540كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج

 (.1540-3/1539تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
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 أىي بالرفع أـ بالنصب؟  قوليـ  َلز ٌد َظَننُت ظناا قائـٌ(الخالؼ في  -399
ة ممتنعة ال بالرفع كال ، المسألقاسـ   ظنا   نتُ نا ظا  زيد  السابعة: لا : " (1)قاؿ أبك حياف

فْ  ن بت أدخمت الـ االبتداء عم  الجممة  بالن ب؛ ألنؾ إذا رفعت جمعت بيف متعاقبيف، كاا
 ."ص(خَّ ما ال عمية. ذكر ىذه المسألة  احب )المُ 

 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )لازيد  ظانانُت ظنا  قاسـ ( أىي في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .بالرفع أـ بالن ب؟

 

 (َأَظفَّ ز ٌد ذاىباا بحقي باطموالخالؼ في قوليـ   -400
، بن ب الباطل، وبحقي باطم ذاىبا   زيد   فَّ ظا الثامنة: تقكؿ: أا : " (2)قاؿ أبك حياف

 بحقي. كأجاز ال راء رفع الباطل، كأنشد لذؼ الرمة: ذاىبا   وباطم أاظافَّ زيد  كالتقدير: 

 تاْيباػػػػػػػػػػػػُة ذااِىبػػػػػػػػػػػػا  أاُظػػػػػػػػػػػّف اْبػػػػػػػػػػػػُف ُطْرثُػػػػػػػػػػػػكٍث عُ 
 

اِسُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ   عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِديَِّتي تاْكذااُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو كاجا ِبعا
(3) 

ي، تِ يَّ عادِ يذىب بِ  أفْ  كثٍ ثُ رْ طُ  ابفُ  فَّ ظا المعن : أا  ـ أفَّ زع، ك فَّ ظا ل، كن بو بِ اسِ عا كالجا  ابِ ذا كْ برفع التَّ  
 ا حذؼ أفْ ، فممَّ سا أا بْ يا  : أفْ دا، أر (سا  ؤُ بْ أا  رُ يْ كا   اليُ سا عا )يذىب، كما قاؿ  بمعن  أفْ  عل ذاىبا  كجا 

 ي ت( تك)أفْ  ؛ ألفَّ يقكـا  ، كأنت تريد: أفْ قاسما   زيد   فَّ ظا تقكؿ: أا  . كقاؿ: ال يجكز أفْ أاْبُؤسا   ن با 
 ىك. قاسـ   زيد   فَّ ظا أنا، كأا  قاسما   نتُ نا مف شيسيف إذا حذفتيا، فتقكؿ: ظا  دَّ مف شيسيف، فبل بُ 

كانت القافية مرفكعة  اسمو إفْ عا ، كترفع جا فَّ ظا ذابو بِ كْ تن ب تا  قاؿ ابف كيساف: كيجكز أفْ 
 و. كشبيو بقكؿ الشاعر:عاسمُ عم  المعن ، أؼ: كيذىب بيا جا 

 

 

 

                                                 

 (.  6/119التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .  120-119المرجع السابق، ص (2)
كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، ( 14/29( كالطبػػرؼ، جػػامع البيػػاف )ج1/415)ج قػػرآفمعػػاني الالبيػػت لػػذؼ الرمػػة فػػي ال ػػراء،  (3) 

 ( كلـ أقف عميو في ديكانو. 6/119التذييل كالتكميل )ج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػزااء  كاجا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلِحيفا لاُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ جا  ناا ال َّ
 

نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت كاعْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  كاجا ْمسا  (1)بلا يْ سا
زااء  )ا تـ الكبلـ عم  قكلو لمَّ   ات نَّ ا ليـ جا نا دْ جا لمثاني، فكأنو قاؿ: كا  ةمر فعبل  أا  (لاُيـ جا

 ."، كأمعنا ىنا فييايبل. كقد تقدـ لنا الكبلـ عم  شيء مف ىذه المسألة في باب إفَّ بِ سا ما سا  كعينا  
 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )أاظافَّ زيد  ذاىبا  بحقي في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .باطمو(

، كأبي عمي  (2)النحكيكف قبمو أمثاؿ ابف السراج كىذا الذؼ استدركو أبك حياف ارتآه
 .(4)، كأبي البقاء العكبرؼ (3)ال ارسي

 

ـٌق أو ما َظَننتُ   الخالؼ في قوليـ -401  (عبُد هللِا ما رأيُت عال
، أجمعكا عم  جكازىا. كاختم كا في: عالـ   متُ مِ ما عا  هللاِ  التاسعة: عبدُ : " (5)قاؿ أبك حياف

، فمنع مف ذلؾ ال راء كابف كيساف، كأجاز ذلؾ غيرىما. نتُ نا ، أك ما ظا عالـ   ما رأيتُ  هللاِ  عبدُ 
سباف. كقاؿ ابف كيساف: قدر في الظف كالحِ . قيل لو: ككذلؾ يُ ـُ عما فيما أا  هللاِ  ر ال راء ذلؾ: عبدُ كقدَّ 

الظف شيء يقع في  ، كليس لمظف ىنا مشاركة لمعمـ؛ ألفَّ مي عالـ  مْ عِ  ةا دَّ مُ  هللاِ  المعن : عبدُ 
 ."هللا يحق، فبل تككف لو مدة تكجب الظف بثبات عمـ عبدِ  يبطل كأفْ  الن س، يجكز أفْ 

 التوضيح والتحميل:    

قكليـ )عبُد هللِا ما رأيُت عالـ ، أك في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ما ظانانُت(

 

                                                 

( كأبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي، المسػػػاسل الب ػػػريات 1/288البيػػػت لعبػػػد العزيػػػز بػػػف زرارة الكبلبػػػي فػػػي سػػػيبكيو، الكتػػػاب )ج (1) 
( كابػػف عػػدالف، 3/474( كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ )ج3/284ةػػب )ج( كبػػبل نسػػبة فػػي المبػػرد، المقت319-1/318)ج

 (.4/1752( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج6/120( كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج64االنتخاب )ص
 (.482-1/481المساسل الب ريات )جأبك عمي ال ارسي،  (2)
 (. 1/186ابف السراج، األ كؿ )ج (3)
 (. 1/254كبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلعراب )جأبك البقاء الع (4)
 (.  6/120أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 (َأز ٌد زعمَت أنَّو منطمٌق؟الخالؼ في النصب نحو قوليـ   -402
 ؟ ىذا ال خبلؼ في جكازه. فإفْ و منطمق  أنَّ  زعمتا  زيد  العاشرة: أا : " (1)أبك حياف قاؿ
( تدخل كتخرج كالكبلـ فيك خطأ عند الب رييف، كأجاز ذلؾ الكساسي ألنو كجد )أفَّ  زيدا   ن بتا 

عم   حة ذلؾ: كـ  عف العرب دليبل    خاؾ؟ كحكأو متا عا زا  عم  معناه، فالمعن  عنده: أزيدا  
 .؟ؾ ةارب  أنَّ  متا عا زا  فْ : ما أيةا    في مكةع ن ب، كحكـ ك ؟ عم  أفَّ ؾ ساسر  أنَّ  عمتا زا 

، ككذا: هـ في مكةع رفع عم  أف تريد: ساسر ك كال حجة فيما ذكر ألنو يحمل عم  أفَّ 
 :و، كما أنشد سلُ ، أؼ: ةارِ ؾ ةارب  أنَّ  متا عا زا  فْ ما 

ـْ أْ ػػػػػػػػػػػػػػػناعِ  ْنبػػػػػػػػػػػػػػػا  ُكمُّػػػػػػػػػػػػػػػُو لاػػػػػػػػػػػػػػػ ماػػػػػػػػػػػػػػػيَّ ذا عا
(2) 

 ." سر عامبل  ال تعمل في شيء قبميا، فبل تُ  ()أفَّ و. كقاؿ الب ريكف: عْ نا ْ  أؼ: لـ أا  
 التوضيح والتحميل:     

الن ب نحك قكليـ )أازيد  زعمتا أنَّو في خبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد
؟(  .منطمق 

 

ـْ َزعمَت أفَّ الَحُرور ََّة رجالا   الخالؼ في  كـ( نحو -403  رفع أـ نصب؟ أىي في موضع  (َك
 ، حكاه الكساسي عم  أفَّ رجبل   ةا كريَّ رُ الحا  أفَّ  عمتا زا  ـْ الحادية عشرة: كا : " (3)قاؿ أبك حياف

، قاسـ   زيدا   أفَّ  زعمتا ؛ ألنؾ ىنا يمكنؾ: أا مرا  عا  أفَّ  عمتا زا  فْ في مكةع رفع. فقياسيا: أبك ما  كـْ 
 تجعل مثميا. أفْ  ـْ كما ككا  فْ كال يمكنؾ في ما 

 يعني مف قاؿ: -خ ش، فقاؿ: كمف قاؿ ىذااأل وكتابع

                                                 

 (.6/121أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
( كابػف المثنػ ، مجػاز القػرآف 1/85( كسػيبكيو، الكتػاب )ج256ص 56/2ىذا بيػت ألبػي الػنجـ العجمػي فػي ديكانػو )ؽ (2) 

( كعبػػد القػػاىر الجرجػػاني، دالسػػل 1/211( كابػػف جنػػي، المحتسػػب )ج1/364( كالبسػػيمي، التقييػػد الكبيػػر )ج2/84)ج
السػميف الحمبػي، ( ك 393( كالسػكاكي، م تػاح العمػـك )ص1/443( كأبك البقاء العكبػرؼ، التبيػاف )ج278اإلعجاز )ص

( 4/373بػادؼ، ب ػاسر ذكؼ التمييػز )ج( كال يركزآ7/374( كابف عػادؿ الحنبمػي، المبػاب )ج4/295الدر الم كف )ج
 (.11/244( كالزليدؼ، تاج العركس )ج41( كالسيكطي، عقكد الجماف )ص4/1703كالعيني، المقا د النحكية )ج

 (.  123-6/121أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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... ... ... ... 
 

لاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ِزْنِجيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفرِ  ا  كا ـُ اْلماشا ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عا
 

فْ  (ا  ِزْنِجيفن ب ) ، فأةمرت الياء. قاؿ: كمف ِزْنِجيا   فعتا را  ستا شِ  أةمر الخبر. قاؿ: كاا
ركريَّةا ، ين ب رجبل   ةا ركريَّ الحا  أفَّ  عمتا زا  ـْ قاؿ ىذا قاؿ: كا   ةمر الخبر، كأنؾ قمت: أفَّ ، كيُ الحا

ركريَّةا   ، ككل ذلؾ قبيح.ـْ ةمير كا ىك ىك، كيككف الحا

يككف  كجب أفْ  أفَّ  دخمتأفي القياس كالحكـ؛ ألنؾ إذا  قاؿ ابف كيساف: كىذا بعيد جدا  
ذا قدمت شيسا  ايككف حكميا كما بعدىا حكـ  ما بعدىا  متيا، كأفْ   مما حكمو أفْ  سـ كاحد، كاا

، الذؼ سمع ىذا سمعو بيير أفَّ  بعةو، كلعلَّ  رتا قد قدمت بعض االسـ، كأخَّ يككف بعدىا ف
ـ غير ما سمع، أك يككف المتكمـ بيا تكمـ عم  اليمط. قاؿ: كلك اعتذرنا ليذا لكجدنا لو ىَّ كتك 

اءاْت   التي في قكلو عز كجل (، كأجراىا مجرػ أفْ )أفَّ عم  أنو لـ يعتد بػ كجييا   لامَّا أاْف جا كا
كما  عمتا ، كتككف زا عم  خبر أفَّ الحاركريَّةا ، كيرفع سـ أفَّ ا يحذؼ ، أك يككف عم  أفْ (  1ُمنااُرسُ 

ركريَّةا يـ أنَّ  زعمتا  ـْ باالبتداء، يريد: كا  رفعا   ـْ ، فتككف كا ـْ بعدىا في مكةع خبر كا   ، قاؿ:رجبل  الحا

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفرِ   ـُ اْلماشا ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػي لاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ِزْنِجػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ عا  كا
لاِكنَّ ؼ: أ  ال يعرؼ ِزْنِجيا   ، عم  حذؼ الخبر، أؼ: كلكفَّ ِزْنِجيا   . كينشد: كلكفَّ يّّ جِ نْ زا  ؾا كا

 قرابتي.

رُ يـ نَّ أا زاعمتا  ـْ كلك قمت: كا  . رفعا   ـْ لجازت المسألة، ككانت كا  ـْ ، كأظير ةمير كا كريَّةُ الحا
ـْ زاعمتا ككذا )لك( قمت:  ركريَّةا  أفَّ كا فييا  . كحسف االبتداء بالنكرة ألفَّ الحاركريَّةيـ نَّ ، كأا ـْ ىُ  الحا
 معن  االست ياـ.

ـْ زاعمتا أانَّيـ كال يجكز أف تقكؿ:  ُركريَّةُ  رجبل  كا ركريَّةا  أفَّ  عمتا زا  ـْ ، كال: كا الحا  رجبل  الحا
ركريَّةا  أفَّ  رجبل   عمتا زا  ـْ ، كال: كا ـْ ىُ   ر إال بعد الجممة أك قبل زعمت.، ال يككف الم سِّ الحا

 قمتا  . فإفْ رجبل   ةُ كريَّ رُ يـ الحا نَّ أا  عمتا زا  ـْ ، ككا ـْ ىُ  ةا كريَّ رُ الحا  أفَّ  عمتا زا  رجبل   ـْ تقكؿ: كا ك 
 أفَّ  عمتا زا  ـْ رىا، كىك قبيح إال مع األفعاؿ، نحك قكلؾ: كا بكخ سـ أفَّ اكاف تكسيطو بيف  رجاال  
 كيككف يخرجكف خبرا   مما في يخرجكف، حاال   يخرجكف ىـ، فيككف رجاال   ة رجاال  كريَّ رُ الحا 
، كيككف مف زعمت التي مكةع ىـ جممة، ككـ ـْ مف كا  مبتدأ، كىي مكنيّّ  ـْ ة، كيككف ىُ كريَّ رُ لمحا 

 يخرجكف. ةا كريَّ رُ الحا  أفَّ  عمتا زا  ـخبر مقدـ عم  ىـ، كأنؾ قمت: كـ ى

                                                 

 .]33: العنكبكت[ (1)
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في قكلؾ عم  التقدير؛ ألنو ليس  ، فاسدةجكا رجبل  را ة خا كريَّ رُ الحا  أفَّ  عمتا زا  ـْ كتقكؿ: كا 
قمت  )كـ( ابتداء ال خبر لو. فإفْ ، كـْ م سر عم  كا  ، كرجبل  سد عم  كـْ عا الحركرية خرجكا( أفَّ )

، ةا كريَّ رُ الحا  أفَّ  عمتا زا  مرة   ـْ عف الزعـ، كأنو قاؿ: كا  سؤاال   جازت المسألة، ك ارت )كـ( رجاال  
 ."فسدت المسألة ـْ ريف كا م سِّ  فإف جعمت رجاال  

 :     التوضيح والتحميل

ـْ زاعمتا أفَّ  نحك( ـْ )كا في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ )كا
ُركريَّةا رجبل ( أىي في مكةع رفع أـ ن ب؟  .الحا

 

 ( َظَنْنُتو ز ٌد منطمقٌ الخالؼ في النصب والرفع نحو قوليـ   -404
 ؼ في جكازىا. فإفْ ، ال خبلمنطمق   و زيد  تُ نْ نا المسألة الثانية عشرة: ظا : " (1)قاؿ أبك حياف

، فالب ريكف يرفعكف عم  التقديـ كالتأخير، زيد   و منطمق  تُ نْ نا عم  زيد، فقمت: ظا  قدمت منطمقا  
الياء إذا كانت كناية عف األمر لـ  ، كىك خطأ عند الب رييف ألفَّ كالككفيكف ين بكف منطمقا  

باب المةمر في أكاسل ي سره إال جممة، كقد تقدمت ىذه المسألة في كسط ال  ل الرابع مف 
 ."الكتاب، كشرحناىا ىناؾ
 التوضيح والتحميل:     

الن ب كالرفع نحك قكليـ )ظاناْنُتو في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
)  .زيد  منطمق 

 

 (َظننُت ز داا ظناا حسناا قائماا   الخالؼ في قوليـ -405
، ال خبلؼ في جكازىا. فمك حسنا  ظنا   قاسما   زيدا   ننتُ الثالثة عشرة: ظا : " (2)قاؿ أبك حياف

 جاز أفْ  قاسـ   ننتُ ظا  الب ريكف، كقالكا: لك قمت زيد   ىاأجاز  قاسما   حسنا   ظنا   زيدا   ننتُ قمت ظا 
يقع م دره. كمنع ذلؾ  يعترض بالظف، فإذا كاف ال عل بن سو يقع ىذا المكقع لـ يمتنع أفْ 

ي بمنزلة م عكؿ كاحد، فبل يقع م در الظف إال قبميما أك الككفيكف، كقالكا: الم عكؿ األكؿ كالثان
 ."بعدىما

                                                 

 (.6/123التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .123المرجع السابق، ص (2)
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  التوضيح والتحميل:     

قكليـ )ظاننُت زيدا  ظنا  حسنا  في خبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ
 .قاسما (

 

 الخالؼ في الظرؼ أيكوف لممفعوؿ أـ لمشؾ؟  -406
ؾ خم ا  زيدا   ننتُ ، كظا قاسما   الجمعةِ  يكـا  زيدا   ننتُ الرابعة عشرة: ظا : " (1)قاؿ أبك حياف

فْ  جعمت الظرؼ ظرفا   ، إفْ قاسما   لمظف أجاز ذلؾ  جعمتو ظرفا   لمم عكؿ جازت ببل خبلؼ، كاا
 ."الب ريكف، كمنعو الككفيكف، كحجتيـ ما تقدـ في المسألة قبميا

 التوضيح والتحميل:     

 .ظرؼ أيككف لمم عكؿ أـ لمشؾ؟الفي خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 

 (َظننُت أفَّ ز داا ظناا حسناا قائـٌ جواز قوليـ   -407
، ال خبلؼ في منعيا قاسـ   حسنا   ظنا   زيدا   أفَّ  ننتُ الخامسة عشرة: ظا : " (2)قاؿ أبك حياف

 ."( جازت االسـ كالخبر، ف ارت كشيء كاحد)أفَّ  ألفَّ 
 التوضيح والتحميل:     

  .النحكييف عند )ظاننُت أفَّ زيدا  ظنا  حسنا  قاسـ ( جكاز قكليـمالؾ أبك حياف عم  ابف زاد

 

 (طعاَمؾ َظننُت أفَّ عبَد هللِا حكلٌ   الخالؼ في قوليـ -408
، اختم كا في جكازىا: كل  آ هللاِ  عبدا  أفَّ  ننتُ ؾ ظا السادسة عشر: طعاما : " (3)قاؿ أبك حياف

طكه في ذلؾ مَّ ( كخركجيا ىنا سكاء. كغا )أفَّ كؿ دخ فمنعيا الجميكر، كأجازىا الكساسي، كحجتو أفَّ 
 ."ألنؾ قدمت بعض ال مة

                                                 

 (.6/124التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .124المرجع السابق، ص (2)
 .124المرجع السابق، ص (3)
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 التوضيح والتحميل:     

قكليـ )طعاماؾ ظاننُت أفَّ عبدا هللِا فيخبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
)   .آكل 

 

 (َظننُت ز داا إنَّو منطمقٌ   الخالؼ في قوليـ -409
، ، أكجب الب ريكف كسر إفَّ و منطمق  إنَّ  زيدا   ننتُ ة: ظا السابعة عشر : " (1)قاؿ أبك حياف

كاالا   . كاستدلكا بقراءة حمزة بف حبيبو منطمق  أنَّ  زيدا   ننتُ أجازه الككفيكف مع ال تح، فتقكؿ: ظا ك 
ْير  أِلاْنُ ِسِيـْ  ـْ خا بافَّ الَِّذيفا كا اُركا أانَّماا ُنْمِمي لاُي  .(  2ياْحسا

لقراءة إال بعض متأخرييـ، فإنو تأكليا، كاحتج ليا. كأجاز ابف كقد لحف الب ريكف ىذه ا
 مف زيد، كقكلو: بدال   (وأنَّ )يجعل  كيساف الن ب عم  أفْ 

... ... ... .. 
 

ِسػػػػػػػػػػػػػػػػْبُتؾا أاْف تاِحيناػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػا حا ما ِحْنػػػػػػػػػػػػػػػػتا كا  كا
ابف  مف الكاؼ. كتقدـ قبل أفَّ  بدال   حيف، فجعل أفْ تا  أفْ  بتا سِ قاؿ: كأنو قاؿ: كما حا  

 ."كجب ال تحأساف كي

 التوضيح والتحميل:     

(في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .قكليـ )ظاننُت زيدا  إنَّو منطمق 

 

  (َظَننُتو إفَّ ز داا قائـٌ الخالؼ في قوليـ   -410
عند  ، ال يجكز إال كسر إفَّ قاسـ   ا  زيد و إفَّ نتُ نا الثامنة عشرة: ظا : " (3)قاؿ أبك حياف

 رييف.الب 

مف الياء، كتجعل الياء كناية عف الخبر،  كأجاز ابف كيساف ال تح، قاؿ: تجعميا بدال  
 .ذلؾ() ىك (قاسـ   ا  زيد ، فػ)أفَّ قاسـ   زيدا   ذلؾ أفَّ  نتُ نا قمت: ظا كأنؾ 

                                                 

 (.6/124التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 .]178: آؿ عمراف[ (2)
 (.  125-6/124التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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و نُّ ظُ كقاؿ الب ريكف: كقع الظف عم  الياء، كالجممة الخبر، كما أنيـ قد أجمعكا عم  أا 
 ."تكسرىا كجب أفْ  (إفَّ )جست بػ، فإذا ق  ممنط زيد  

 التوضيح والتحميل:     

 .قكليـ )ظانانُتو إفَّ زيدا  قاسـ (في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 

 (َأُظفُّ عبَد هللا مختصاا وز دٌ   الخالؼ في نصب  ز د( نحو قوليـ -411
، قاؿ ال راء كأكثر كزيد   هللا مخت ا   عبدا أاُظفُّ التاسعة عشرة: : " (1)قاؿ أبك حياف

معو، أؼ: مع  النحكييف: ال يجكز في زيد الن ب. كأجازه بعض النحكييف عم  أف يككف م عكال  
 ."كالخشبة الماءُ  ػ كا تا زيد، كما تقكؿ: اسْ 

 التوضيح والتحميل:     

ن ب )زيد( نحك قكليـ )أاُظفُّ فيخبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
( عبدا هللا   .مخت ا  كزيد 

 

412- )  (عممت وظننت بعد   ال( الخالؼ في مجية  إفَّ
، ال يجكز أك زيدا  ك ، زيدا   َـّ ، كثُ فزيدا   هللا مخت ا   عبدا  أاُظفُّ العشركف: : " (2)قاؿ أبك حياف

ىذا مكةع االجتماع، فبل يككف إال بالكاك. كأجاز  شيء مف ىذا عند ال راء كالب رييف ألفَّ 
 ، ككذلؾ ال اء كأك. كأنكر ال راء عميو، كقاؿ: يمزمو أفْ ُمْختاِ مايفِ  زيدا   َـّ ثُ  هللاِ  عبدا  أاُظفُّ الكساسي: 

 ."، بال اء كبأكفبكر   زيد   يقكؿ: اخت ـا 
 التوضيح والتحميل:     

( )ال( بعد )عممت في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مجيء )إفَّ
 .كظننت(
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 في الجممة  الخالؼ في تكرار  ظف( -413
، أجاز ال راء يفِ ما ِ  تا خْ مُ  زيدا   فُّ ظُ كأا  هللاِ  عبدا  فُّ ظُ الحادية كالعشركف: أا : " (1)قاؿ أبك حياف

. كالقكؿ عند الب رييف أنيما تكىمت التكرار كاف محاال   الثانية، قاؿ: فإفْ أاُظفُّ   ميتُ  عم  أفْ 
 ."كاحد

 التوضيح والتحميل:     

 .تكرار )ظف( في الجممةفي خبلؼ النحكييف  مالؾاستدرؾ أبك حياف عم  ابف 
 

 الخالؼ في حذؼ التنو ف  -414
فْ زيد   يقكـا  أفْ ظافّّ الثانية كالعشركف: أنا : " (2)قاؿ أبك حياف شست حذفت التنكيف  ، كاا

( التي تعمل في )أفَّ ألفَّ  ( كاف حذؼ التنكيف قبيحا  تقكـُ نَّؾا أا ظافّّ قمت )أنا  ة ت. فإفْ كأ
فْ األسماء ال ت جاءتؾ في شعر  تمكف تمكف الخ ي ة التي تعمل في األفعاؿ. قاؿ ال راء: كاا

 ."أجزتيا

 التوضيح والتحميل:     

 .حذؼ التنكيففي خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 

 (أنا ظافّّ إنََّؾ َلقائـٌ   الخالؼ في الضافة نحو قوليـ -415
قمت:  ، لـ تجز اإلةافة، فإفْ قاسـ  لا  ؾا إنَّ  ا ظافّّ الثالثة كالعشركف: أن: " (3)قاؿ أبك حياف

 ."، جاز حذؼ التنكيف كاإلةافةبقاسـٍ  ، كما زيد  فَّ كما قُ تا ، كلا قاسـ  لا  ؾا إنَّ  أنا قاسل  

 التوضيح والتحميل:     

اإلةافة نحك قكليـ )أنا ظافّّ في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 . إنَّؾا لاقاسـ (
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 ( واؾ َمْظنوناِف أْف َيْذَىباأخَ ؼ في قوليـ  الخال -416
با، قاؿ ال راء: ىي خطأ ىا ذْ يا  أفْ  نكنافِ ظْ كاؾ ما الرابعة كالعشركف: أخا : " (1)قاؿ أبك حياف 

ذا كقع عم  أفْ  ألفَّ  فكأنو كقع عم  شيسيف، فبل يجكز أف يقع  الظف ال يقع عم  ثبلثة أشياء، كاا
ظنكف قد ارت ع بكقكع الظف عميو. كىذا جاسز عم  مذىب ي ما المرفكع ف عم  ثالث؛ أال ترػ أفَّ 
ذىبا، يا  أفْ  فُّ ظا يُ  ؾا اكا تقكؿ: أخا  األجكد أفْ  ذىبا، غير أفَّ يا  أفْ  افِ نَّ ظا كاؾ يُ الب رييف، كما تقكؿ: أخا 

 مف األلف، بدال   كانت أفْ  (كنافظنُ ما )قمت  يما، فإفْ ذىابُ  ظنكف  ذىبا، أؼ: ما يا  أفْ  نكف  ظْ ؾ ما اكا كأخا 
 كما قاؿ:

... ... ... .. 
 

ِسػػػػػػػػػػػػػػػػْبُتؾا أاْف تاِحيناػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػا حا ما ِحْنػػػػػػػػػػػػػػػػتا كا  كا
 التوضيح والتحميل:      

كاؾ ماْظنكناِف أْف قكليـ )أخا في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  
  .ياْذىابا(

 

  دخوؿ العمـ عمى ما صورتو االستفياـالخالؼ في  -417
 (عرفتُ )يـ في الدار، فػيُّ أا  فتُ را لعشركف: قكؿ العرب: عا الخامسة كا: " (2)قاؿ أبك حياف

 دافع أكلو آخره؛ ألفَّ استعبلـ مف الدار، كىذا الكبلـ يُ  (في الدارأايُّيـ )ةي ح كؿ المعرفة، كتيق
 ما زيد   رفتُ طمب تح يمو، بخبلؼ قكلؾ: عا الحا ل ال يُ  ح كؿ المعرفة ينافي طمبيا، ألفَّ 

إذ ىي خبرية، بخبلؼ النسبة  يفاف معمق بالنسبة مف إثبات أك ن العر ، فك منطمق  ، كلعمر  قاسـ  
 اإلسنادية في االست ياـ. كالجكاب عف ىذا أنو في ال كرة است ياـ، كليس باست ياـ في الحقيقة.

 ، كأردتا َـّ يما ثا يُّ أا  ممتا قد عا  ؾا أنَّ  خبرا تُ  ك: "أردت أفْ عمر   ـْ أا  َـّ ثا  يد  زا أا  ممتُ كقاؿ س في عا 
ـا عِ  ؼا كِّ سا تُ  أفْ  ك" انتي . مر  أـ عا  َـّ ثا  : أزيد  ؾ في المسألة حيف قمتا مُ مب فييا كما استكػ عالمخاطا  م

ـا عِ  ؼا كِّ سا تُ  فيذا نص عم  أنو ال يراد معن  االست ياـ. كقكؿ س: "كأردت أفْ  ب فييا" المخاطا  م
فْ  َـّ ا ثا أحدىم عنده أفَّ  ػ ك استا  َـّ يما ثا يُّ أا  معناه أنؾ إذا أخبرت أنؾ قد عممتا  لـ يتعيف لو. ثـ  كاا

ألنؾ ال  تُ ممحقيقة، كلـ تدخل ع ؾ في المسألة" أؼ: حيف كنت مست يما  ممُ كػ عِ قاؿ: "كما استا 
نما سألت عف تعييف ما  ،َـّ أحدىما ثا  أفَّ  تسأؿ ىذا السؤاؿ إال كأنت قد عممتا  ل ثُ المُ  . كجميعُ َـّ ثا  فْ كاا
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هللا  أعبدُ  المعن  عم  االست ياـ، نحك: قد عممتُ التي أكردىا س االست يامية في ال كرة ليس 
رؼ عْ شِ  ىنا، كليتا  ؽٍ رْ با  ا ترػ أؼُّ يـ أبكؾ، كأمَّ يُّ أا  ، كقد عرفتُ زلد   فْ أبك ما  ، كقد عرفتُ أـ زيد   َـّ ثا 

ـا أاؼُّ اْلِحْزلاْيِف أاْح ا  و، كرؼ ىل رأيتا عْ شِ  ، كليتا أـ زيد   َـّ هللا ثا  أعبدُ  مْ    1)، ِلناْعما ا فا   ياْنُظْر أايُّيا
ك، كقد عرفت الشخص ف عمرٍ كمِ  زيدٍ ِمف  َـّ ثا  فْ ما  إل  غير ذلؾ، المعن : قد عممتُ  ق(  2أاْزكا 

 رُ عُ شْ أبكه، كقد عرفت الشخص الذؼ ىك أبكؾ، كأما ترػ البرؽ الذؼ ىنا، كليتني أا  الذؼ ىك زيد  
لؾ، كلنعمـ الحزب الذؼ ىك أح  ، ر برؤيتؾ ذف زيد، كليتني أشعُ ف عبد هللا كمِ مِ  َـّ ثا  فْ بمِ 

كفمينظر الطعاـ الذؼ ىك أزك ، ككذلؾ ما كرد مف نحك ذلؾ، ككثير في لساف العرب ما يككف 
  د بو، كاألمر ب كرة الخبر كعكسو.لممعن  الذؼ قُ  ل ع الكبلـ مخال ا  

 ككبلـ العرب عم  ثبلثة أقساـ:

 .أكال   الذؼ ُكةع لو اهطابق الم ع معنيُ  أكثره كأعبله أفْ 

، ات قت العرب كالنحاة تقكـا  أفْ  فُّ ظُ الم ع عم  المعن ، نحك: أا  با مَّ يا يُ  كالقسـ الثاني: أفْ 
نما جاز ذلؾ أل: قياما تقكـا  ، كمعن  أفْ (ؾقياما أاُظفُّ )عم   حتيا، كأبطل أكثر النحكييف  ف ؾ، كاا
مو المبتدأ كالخبر الذؼ كممتاف، فكأنؾ أتيت بما أ  (تقكـا  أفْ )الظف ال يكت ي بكممة كاحدة، ك

 ، فإنو كممة كاحدة في الم ع.(قيامؾ)يكت ي بيما الظف، بخبلؼ 

ذا كانكا قد  .كالقسـ الثالث: تيميب المعن  عم  الم ع، كمف ذلؾ مسألتنا في االست ياـ كاا
فأحرػ  -ره مف العكامل الم ظيةيِّ يا دخمكا عميو ما يُ أتكا ب كرة االست ياـ كالمعن  غيره، كلـ يُ 

! فيك ب يية ؾ رجبل  رجل أنت؟ المعن : ما أكمما  معيا، كذلؾ نحك: أؼُّ  أكل  أف ييير المعن ك 
ىك  (ابٍ ا نا ذا  رَّ ىا أا  رّّ شا )جاب مثل ىذا االست ياـ. ككذلؾ كلذلؾ ال يُ  ،االست ياـ، كمعناه التعجب

 مف تيميب المعن  عم  الم ع.

 أزيد   قمناه، فقاؿ: عممتُ  كقد نص األستاذ أبك الحسف بف الباذش عم  ما يدؿ عم 
ـا أاؼُّ اْلِحْزلاْيفِ  ك، كعندؾ أـ عمر   ليس حرؼ االست ياـ ىنا لمعن  االست ياـ ألنو   ِلناْعما

نما معناه التسكية عند المخاطب ألنؾ لـ تُ أيستحيل أف يست يـ عما أخبر   فْ ف لو ما يِّ با نو يعممو، كاا
لتسكية مف ن سؾ إل  المخاطب؛ ألنؾ حيف قمت معن  ا (عممتُ )، كأبيمت عميو، فنقمت بػَـّ ثا 
نما تطمب باالست ياـ العمـ بأحدىما، فالتسكية  (كعندؾ أـ عمر   أزيد  ) ىما مستكياف عندؾ، كاا

االست ياـ ال يخمك مف التسكية، كالتسكية تخمك مف  أممؾ باأللف مف االست ياـ كأخص؛ ألفَّ 
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ـْ لاـْ   دة قكلو تعال المراد بو التسكية المجر  االست ياـ، كيبيف أفَّ  ـْ أا ـْ أاأاْنذاْرتاُي ماْيِي كااء  عا     سا
ـْ  اِمُتكفا   ،ُتْنِذْرُى ـْ  ا ـْ أاْنُت ـْ أا ْكُتُمكُى عا ـْ أادا ماْيُك كااء  عا  .(  1سا

ىذا الكبلـ عم  حذؼ مةاؼ،  ككاف األستاذ أبك عمي يحكي عف بعض المتأخريف أفَّ 
 قراءاتو.إاف يراه في بعض ب ىذا الكبلـ، ككجكا أؼ: قد عممتُ 

عندؾ  أزيد  )كقاؿ أبك عثماف المازني: "سأؿ مركاف أبا الحسف األخ ش، فقاؿ: إذا قمت 
. قاؿ: فإذا  يما ىك؟ قاؿ: بميُّ ، كلكف ال تدرؼ مف أا ثابتا   ككنا   َـّ ثا  أفَّ  قد عممتا  ألستا  (كأـ عمر  
 جستا  ـا مِ . قاؿ: فا  ؟ قاؿ: بمتا ميِ جا ما  أليس قد عممتا  (كعندؾ أـ عمر   أزيد   قد عممتُ )قمت: 

ذا قمت ف عممتُ عم  المخبر ما  سا بِ لْ بو ألا  باالست ياـ؟ قاؿ: جستُ   قد عممتُ ). فقاؿ لو مركاف: كاا
عني األخ ش. قاؿ أبك س عميو ألنو ال يعرؼ ن سو؟ قاؿ: فسكت. يمبِ تا  أفْ  أردتا  (أنتا ماف 

ؾ أـ أمرُ  ير  خا أا  ف أنتا ما  : قد عممتُ داكلكنو أر عميو ألنو يعرؼ ن سو،  مبسيا  يد أفْ ر عثماف: ال ي
ر بو، أك ما ذكا ما تُ  ي بؾ، أؼ: قد عممتُ نِ فا را عْ ؾ، ككقكلؾ: ما أا أمرا  ، كما تقكؿ: قد عممتُ رّّ شا 
ف ، كلذلؾ أبدؿ مِ ف أنتا ما  أحكاؿا  بو". انتي . فكأنو راجع إل  حذؼ مةاؼ، أؼ: عممتُ  بُ ما ثْ تُ 
  .(رّّ ؾ أـ شا أمرُ  ير  خا أا )

كاف سألني عنيا  -أعني مسألة دخكؿ العمـ عم  ما  كرتو االست ياـ -ىذه المسألة ك 
مد بف عمي بف مطيع القشيرؼ بديار م ر، فأجبتو بما ذكرت، كقد ػقاةي القةاة أبك ال تح مح

 ."بأشبع مف الكبلـ ىنا (التذكرة)الكبلـ فييا في كتابي المسم  بػ أمعنت

 التوضيح والتحميل:     

دخكؿ العمـ عم  ما  كرتو في خبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾاستدرؾ 
 .االست ياـ

  شيخو أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيشكاتبع 

 قريب جدا  مما تةمنو أبك حياف في ذكر ىذه المسألة.  (3)كلعل الشاطبي 
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 جواز الفصل بمعموؿ المعموؿ  -418
ن  ل بظرؼ أك جار كمجركر، أك أحد بعد است ياـ مت ل أك م" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".الم عكليف

 تقكؿُ  ا، نحك: أىندا  مليمعمكؿ فرع: إذا ف مت بينيما. بمعمكؿ : " (2)كقاؿ أبك حياف
يجكز  ، فالذؼ تقتةيو األ كؿ جكاز اإلعماؿ؛ ألنو كما جاز ال  ل بالمعمكؿةارلا   زيدا  

 ."ال  ل بمعمكؿ المعمكؿ

 التوضيح والتحميل:     

 .جكاز ال  ل بمعمكؿ المعمكؿ أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

  شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (4)كناظر الجيش، (3)المرادؼكأيد كل مف 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي 

 

 الفعل بالالـ  أال يعدأنو  الظف مجر  القوؿ مف شروط  إجراة  -419
ارع الحاةر المخاطب، بعد ر العرب ىذا اإللحاؽ بمةكيخص أكث" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".است ياـ

بو عميو أبك زيد كقد نقص الم نف كالنحكييف شرط آخر، ن: " (7)كقاؿ أبك حياف
يعكد القكؿ بمعن  الظف بأرلعة شراسط، ذكر النحاة منيا ثبلثة، كالرابعة تدؿ "السييمي، فقاؿ: 

   أف يككف ال عل لمخاطب.عميو أ كليـ مع استقراء كبلـ العرب: األكل

عنو بأؼ حرؼ كاف مف حركؼ  . الثالثة أف يككف مست يما  الثانية أف يككف مةارعا  
و بالبلـ ديتَّ ؛ ألنؾ إذا عا ق  معمرك منط لزيدٍ  ال عل بالبلـ، نحك: أتقكؿُ  ػدَّ عا االست ياـ. الرابعة أال يُ 

                                                 

 (.2/93ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  140-6/139أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.393)ص (شرح التسييل )القسـ النحكؼ المرادؼ،  (3)
 (.3/1548ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.1/568السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.2/93ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
 (.6/140التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)



 511 

ظف مف أفعاؿ القمب" انتي  كبلمو. كلـ ال ؛ ألفَّ مسمكعا   عف معن  الظف، كلـ يكف إال قكال   دا عُ با 
 ."كر، كلعمو عم  مذىب مف ال يعتبر ال  ل البتة  ل بما ذُ يشترط أال يُ 

 التوضيح والتحميل:     

أال  ، كىك:شركط  إجراء القكؿ مجرػ الظفشرطا  مف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .يعدػ ال عل بالبلـ

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره. (2)ناظر الجيش، ك (1)المرادؼكاتبع كل مف 

 حياف في ىذه المسألة. كأب إليو ذىبا م (4)السيكطي، ك (3)خالد األزىرؼ  كيؤكد
 

 أيكوف بالظف أـ الحكاية؟  عد القوؿب (إفالخالؼ في عمل مجية  -420
 ".لـ يعدـ عدـ شرط رجع إل  الحكاية كيجكز إفْ  فإفْ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

عد القكؿ فالذؼ يقتةيو قياس مف أعممو ب (إفَّ )ءت ذا جافرع: إ: " (6)كقاؿ أبك حياف
عد القكؿ يكسرىا كما يكسرىا بي تحيا كما ي تحيا بعد الظف. كمف أجاز الحكاية  إعماؿ الظف أفْ 
 ."مف شركط اإلعماؿ بعد القكؿ عاريا  

ـْ تاُقكُلكفا   : "كيجكز كسرىا عم  الحكاية، كمنو قراءة بعةيـ: (7)المرادؼكيقكؿ  ِإفَّ أا
ـا   ". (  8ِإْبرااِىي

 التوضيح والتحميل:     

عمل مجيء)إف( بعد القكؿ في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .أيككف بالظف أـ الحكاية؟

                                                 

 (.393)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.3/1548ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/384خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.1/568السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.2/93ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.  6/140التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
 (.394)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
 .]140: البقرة[ (8)
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 مذىب أبي حياف كتمميذه المرادؼ في ىذه المسألة. (1)كذىب خالد األزىرؼ  
 

 مذاىب النحاة في التعدية باليمزة  -421
 ".كزاد األخ ش أظف كأحسب كأخاؿ كأزعـ كأكجد" : (2)لؾقاؿ ابف ما

، فبل كفي البسيط: التعدية بالتةعيف كحرؼ الجر ليس قياسا  : " (3)كقاؿ أبك حياف
 يقاس عم  ما سمع منو كأما اليمزة فأرلعة مذاىب:

 . ليس بقياس كالتةعيف كالحرؼ.1

 . قياس في كل فعل، كىك مذىب األخ ش كاألعمـ.2

 ، كىك رأؼ أبي عمرك كغيره.تُ مْ مِ كل فعل إال في باب عا  . قياس مف3

كقيل: ىذا رأؼ س، قاؿ: "ليس كل . . قياس مف كل فعل غير متعد لـ تدخمو اليمزة لمعن  ما4 
 .خذا  آي نِ مْ عا ي" أؼ: اجْ نِ ذْ خِ آي، فبل تقكؿ نِ لِ كْ فعل بمنزلة أا 

ة لمتعدية، كذكر أمثمة، اليمز  كيظير مف كبلمو في مكةع آخر أنو قياس؛ ألنو ذكر أفَّ 
 ."كقاؿ: ىك كثير، كمستند القياس الكثرة ، كىك ظاىر رأؼ أبي عمي

 التوضيح والتحميل:     

 .مذاىب النحاة في التعدية باليمزة استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/384ت ريح )جشرح الخالد األزىرؼ،  (1)
 (.2/99ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.  6/169التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
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 الفاعل الباب الثامف عشر :
 

  بو أو مقدراا  الفاعل اسماا  الخالؼ في مجية -422
 ".المسند إليو فعل" : (1)قاؿ ابف مالؾ

باسميتو  ، م رحا  أك مةمرا   كالمسند إليو أعـ مف أف يككف ظاىرا  : " (2)كقاؿ أبك حياف
، كأفْ  ؾا عجبني أنَّ ثبت ذلؾ، فتقكؿ: يُ كما كلك عند مف يُ  كأفْ  ، فمثاؿ المقدر أفَّ أك مقدرا   تقكـ،  تقـك
 ، ك:تا مْ كما قُ 

نَّناػػػػػػػػػػػْت  ػػػػػػػػػػػرَّؾا لاػػػػػػػػػػػْك ما ػػػػػػػػػػػافا ةا ػػػػػػػػػػػا كا ما
(3) ... 

 
 ... ... ... ..  

ؾ، كال يقدر باالسـ إال حرؼ م درؼ مع ما دخل عميو، كىذا ؾ، كمنُّ التقدير: قيامُ  
بو  أك مقدرا   مذىب أبي العباس كأبي عمي كجميكر الب رييف، ال يككف عندىـ ال اعل إال اسما  

 مع ما ذكر.

عل لم عل، فأجازكا: كذىب ىشاـ كثعمب كجماعة مف الككفييف إل  أنو يجكز أف يسند ال 
ـا  را يا ، كظا زيد   عجبني يقكـُ يُ   .أـ عمرك   زيد   لي أقا

ـْ ِمْف باْعِد ماا راأاُكا اآْليااِت لاياْسُجُننَُّو   كاستدلكا بقكلو ا لاُي َـّ بادا ُث
 ، كقكؿ الشاعر:(4 

 

 

                                                 

 (.2/105شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.  174-6/173التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
( كابػف 1/254كابػف فػارس، مجمػل الميػة )ج( 3/1176ىذا  در بيت لقتيمة بنت النةر فػي الجػكىرؼ، ال ػحاح )ج (3) 

( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل 7/450( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج4/132عرلػػي، أحكػػاـ القػػرآف )ج
( كالسػػميف الحمبػػي، 350( كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، مينػػي المبيػػب )ص288( كالمػػرادؼ، الجنػػ  الػػداني )ص3/157)ج

( كالسػيكطي، 2/416كخالد األزىرؼ، شػرح الت ػريح )ج( 8/271، نظـ الدرر )ج( كالبقاعي3/189عمدة الح اظ )ج
 ( كالبيت :11/239( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/649شرح شكاىد الميني )ج

ػػػػػػػػػػػػػرَّؾا لاػػػػػػػػػػػػػْك مانَّناػػػػػػػػػػػػػْت    ػػػػػػػػػػػػػافا ةا ػػػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػػػاما ُرلَّما  كا
 

ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػيُع اْلُمْحناػػػػػػػػػػػػػػػػػقُ   تاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاُىػػػػػػػػػػػػػػػػػكا اْلما ػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ اْل ا  ما
 

 
 .]35: يكسف[ (4)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ُر ِبُشػػػػػػػػػػػػػػػػْرطةٍ ي إال ياِسػػػػػػػػػػػػػػػػيْ ِنػػػػػػػػػػػػػػػػاعا ا را ما
 

 (1)رِ ْيػػػػػػػػػػػػكِ ياُ ػػػػػػػػػػػػشُّ بِ  قاْينػػػػػػػػػػػػا   وِ ؼ ِبػػػػػػػػػػػػدِ ْيػػػػػػػػػػػػعا كا  
 

 كقكؿ اآلخر:

ِنػػػػػػػػػي تَّػػػػػػػػػ  تاُردَّ ػػػػػػػػػافا ال ُيْرِةػػػػػػػػػيؾا حا  فاػػػػػػػػػإْف كا
 

اُلػػػػػػػػػػػػػؾا رااِةػػػػػػػػػػػػػياا  ، ال إخا ػػػػػػػػػػػػػِرؼٍّ إلاػػػػػػػػػػػػػ  قاطا
(2) 

  .قمبيا   كذىب ال راء كجماعة إل  جكاز ذلؾ بشرؾ أف يككف العامل فعبل   

 ".كال حيح المنع
 التوضيح والتحميل:     

 .ي مجيء ال اعل اسما  أك مقدرا  بوفالنحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)المرادؼكاتبع 

في ىذه المسألة، كاتبعيـ أيةا  النحاة أمثاؿ  (4)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف جني
 .(8)، كخالد األزىرؼ (7)، كابف عرفة التكنسي(6)، كالشاطبي(5)السميف الحمبي

 

 
                                                 

( 2/544( كابػػػف عطيػػػة األندلسػػػي، المحػػػرر الػػػكجيز )ج4/157البيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي أبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي، الحجػػػة )ج (1) 
( كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الم  ػػػل 263( كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػعر )ص21/173كالكاحػػػدؼ، الت سػػػير البسػػػيط )ج

( كنػػػاظر 6/174ل كالتكميػػػل )ج( كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذيي490( كابػػػف النػػػاظـ، شػػػرح ابػػػف النػػػاظـ )ص3/5)ج
( كالسػػػػيكطي، شػػػػرح شػػػػكاىد المينػػػػي 4/1884( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػة )ج8/4258الجػػػػيش، تمييػػػػد القكاعػػػػد )ج

 (. 5/364( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج2/840)ج
( كبػػبل نسػبة فػػي ابػػف 2/912( كالعينػػي، المقا ػد النحكيػػة )ج2/77فػػي المبػرد، الكامػػل )ج سػػكار بػف المةػػربالبيػت ل (2) 

( كابػػػػػف يعػػػػػيش، شػػػػػرح الم  ػػػػػل 1/284( كابػػػػػف الشػػػػػجرؼ، أمػػػػػالي ابػػػػػف الشػػػػػجرؼ )ج2/435جنػػػػػي، الخ ػػػػػاسص )ج
( كأبػي حيػاف 2/600( كابف مالؾ، شرح الكافية الشافية )ج654إبراز المعاني )صشامة المقدسي،  يكأب( 1/213)ج

( كخالػد األزىػرؼ، شػرح الت ػريح 4/1606د القكاعػد )ج( كنػاظر الجػيش، تمييػ6/174التذييل كالتكميل )جاألندلسي، 
 (. 7/55( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج1/398)ج

 (.   400)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.2/435ابف جني، الخ اسص )ج (4)
 (.7/125السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (5)
 (.2/538العيني، المقا د الشافية )ج (6)
 (.2/205ت سير ابف عرفة )جابف عرفة،  (7)
 (.2/416خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (8)
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 بـ يرفع الفاعل؟  -423
 ".مةمف معناه" : (1)الؾقاؿ ابف م

جراه في جرػ مُ الذؼ يرفع ال اعل غير ال عل ىك اسـ ال اعل كما أُ : " (2)كقاؿ أبك حياف
العمل مف األك اؼ كالجكامد بشرط االعتماد، كال  ة المشبية كغير المشبية، كاألمثمة، 

ك غير كاف أ كالم در المنحل بحرؼ م درؼ كال عل، كاالسـ المكةكع مكةع ال عل م درا  
لؤلخ ش في االعتماد؛ ألنو ال  م در، كاسـ ال عل، كالظرؼ كالمجركر إذا اعتمدا، خبلفا  

 ."يشترطو ال في اسـ ال اعل كال في الظرؼ كالمجركر
 التوضيح والتحميل:     

 رافع ال اعل. عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

و رجح رأؼ الككفييف في ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة كلكن (3)كذكر السيكطي
 أفَّ عامل رفعو يككف معنكيا .  

 

 ( الز داف قاـق والز دوف قاـالخالؼ في تقديـ الفاعل نحو قوليـ   -424
 مقدـ"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

كثمرة الخبلؼ تظير في نحك: الزيداف قاـ، كالزيدكف قاـ، : " (5)كقاؿ أبك حياف
و، ىكذا ذكر الخبلؼ في ىذه المسألة أ حابنا، يزكنجفيكف يحيزكف ذلؾ، كالب ريكف ال يفالكك 
 ، ككذا ذكر ابف كيساف عف ثعمب ما يدؿ عم  جكاز ذلؾ.ىاف في )اليرة(دكابف ال

كقد رأيت في بعض التعاليق عف أبي القاسـ الزجاجي أنو قاؿ: "أجمع النحكيكف عم  
 باالبتداء، كي ير ال عل خبرا  ـ عم  فعمو لـ يرت ع بو، فقاؿ الب ريكف: يرت ع دِّ ال اعل إذا قُ  أفَّ 

رفع بالمةمر يُ  ثبلثة أقكاؿ: قاؿ بعةيـ: زيد   عنو، كةميره في ال عل يرت ع بو، كلمككفييف فيو
الذؼ في قاـ، كقاؿ آخركف: ىك رفع بما عاد عميو مف ذلؾ المةمر، كقاؿ آخركف: ىك رفع 

                                                 

 (.2/105ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  6/176التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.  1/576السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.2/105شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.  179-6/178األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف  (5)
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انتي  ما لخ ناه مف بمكةع قاـ؛ ألف المكةع مكةع خبر، كبو كاف يقكؿ ثعمب، كيختاره" 
 ."كبلـ الزجاجي

 التوضيح والتحميل:     

تقديـ ال اعل نحك قكليـ )الزيداف خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .قاـ، كالزيدكف قاـ(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتبع 

المسألة، ككافقيـ في ىذه  (2)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو أبك البركات األنبارؼ  
 أيةا .  (3)الشاطبي

 
 ( قامت الز دوف جواز الكوفييف قوليـ   -425
 ".كحكميا مع جمع الت حيح غير المذككر آن ا  " : (4)قاؿ ابف مالؾ

ـا  ككما ال تقكؿ ف يحا  : " (5)كقاؿ أبك حياف ـا  ىندُ  قا ، ككما ال تقكؿ الينداتُ  ال تقكؿ قا
ـا فا الزيدك  كذلؾ ال تقكؿ قامتِ  زيد   قامْت   . كزيد   كزيد   زيد   ؛ ألنو بمنزلة: قا

كأجاز الككفيكف: قامت الزيدكف، أجركا جمع المذكر السالـ بالكاك كالنكف مجرػ جمع 
  التكسير منو، فكما تجكز التاء في جمع التكسير كذلؾ تجكز في ىذا الجمع.

 ."اهسمع مف كبلميـ: قامت الزيدكف، كالقياس يأبكال حيح أنو ال يجكز؛ إذ لـ يُ 

 التوضيح والتحميل:     

 .جكاز الككفييف قكليـ )قامت الزيدكف( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 

 

                                                 

 (.401)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.82-81أبك البركات األنبارؼ، أسرر العرلية )ص (2)
 (.2/546الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.2/110ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (4)
 (.201-6/200التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتيع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كأيد الشاطبي

 

 شواىد عمى لغة أكموني البراغيث في التثنية والجمع  -426
  ".مف ظاىر" : (3)قاؿ ابف مالؾ

كقكلو مف ظاىر مثاؿ ما جاء مف ذلؾ في التثنية في ال عل : " (4)كقاؿ أبك حياف
تاا ُرْكباتااهُ كفي الحديث مف كبلـ كاسل بف حجر: "ك (... طافتا البِ قا مْ تا حا قا التا )الماةي:  قاعا   ما عا  كا

 .(5)"ضِ األرْ 

كمما جاء ...(6)"ْف تاقاعاا كا َّاهُ قاْبلا أا كمما جاء مف ذلؾ فييا المةارع قكؿ كاسل بف حجر: "
 مف ذلؾ فيو المةارع قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكناِني ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػِترااِء النَِّخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػياُمكما
 

ـُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (7)ـُ أاُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ  ِل أْىِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، فاُكمُُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   كمما جاء مف ذلؾ المةارع قكؿ الشاعر:...  

 

 

                                                 

 (.405)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/584الشاطبي، المقا د الشافية )ج (2)
 (.2/110ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  205-6/203التذييل كالتكميل )ج (4)
ـ آبػادؼ، عػػكف المعبػػكد، العظػػي[ك ]736: رقػـ الحػػديث2/56أبػك داككد السجسػػتاني، سػػنف أبػك داككد، افتتػػاح ال ػػبلة، [ (5) 

 .]839: رقـ الحديث3/48كيف يةع ركبتيو قبل يديو؟، 
العظػػيـ آبػادؼ، عػػكف المعبػػكد، [ك ]736: رقػـ الحػػديث2/56أبػك داككد السجسػػتاني، سػػنف أبػك داككد، افتتػػاح ال ػػبلة، [ (6) 

 .]736: رقـ الحديث2/306افتتاح ال بلة، 
( كابػف 2/734( كتػاج القػراء، غراسػب الت سػير )ج218)ص شػاعر فػي الةػركرةما يجػكز لمالبيت ببل نسبة في القزاز،  (7) 

( كالسػميف الحمبػي، الػدر 6/204( كأبي حياف األندلسي، التػذييل كالتكميػل )ج1/201الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج
( كابػػػػػف القػػػػػيـ الجكزيػػػػػة، إرشػػػػػاد السػػػػػالؾ 2/90( كابػػػػػف ىشػػػػػاـ األن ػػػػػارؼ، أكةػػػػػح المسػػػػػالؾ )ج3/354الم ػػػػػكف )ج

( كخالػػد األزىػػرؼ، شػػرح 2/922( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج5/475( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج1/300ج)
 (.   1/404الت ريح )ج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   كلِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ِديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفيّّ أاُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُه كُأمُّ
 

ػػػػػػػػػػػْكراافا ياْعِ ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػِبحا  (1)ُط أاقاِرُلػػػػػػػػػػػوْ ِميْ ْرفا السَّ
 

 التوضيح والتحميل:     

 شكاىد عم  لية أكمكني البراغيث في التثنية كالجمع عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 في ال عميف الماةي، كالمةارع عم  السكاء.

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (3)كابف عقيل، (2)المرادؼكاتبع كل مف 

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (5)ييكطكالس ،(4)كذىب كل مف العيني 

 

  أكموني البراغيث في لغة الفعلمجر  الخالؼ في إجراة الصفة  -427
فرع: ال  ة تجرؼ في ىذه المية مجرػ ال عل، قاؿ س: "قاؿ : " (6)قاؿ أبك حياف

 كفا مُ يْ كا  جلٍ كاه، كلر أبا  افِ يَّ شِ را قُ  برجلٍ  الخميل: فإف ثنيت أك جمعت فإف األحسف أف تقكؿ: مررتُ 
 برجلٍ  و". قاؿ الخميل: "مف قاؿ أكمكني البراغيث أجرػ ىذا عم  أكلو، فقاؿ: مررتُ أ حابُ 
 برجلٍ  ، تقكؿ: مررتُ را ما كأحْ  را كا ، نحك أعْ لُ عا آباؤىـ. ككذلؾ أفْ  فا يْ يِّ شِ را قُ  بقكـٍ  أبكاه، كمررتُ  فِ يْ نا سا حا 
ف شست قمت: برجلٍ أبا  را كا أعْ  . كمف قاؿ أكمكني البراغيث قمت ، تجعمو اسما  كاهأبا  رافِ ما أحْ  كاه، كاا

 انتي . "كاهأبا  فِ يْ را كا أعْ  برجلٍ  حد قكلو: مررتُ عم  

كلـ يأت في ىذا التمثيل إال نكرة، فإف عرفت الك ف بأؿ فيل يجرؼ ىذا الك ف 
  عم  لية أكمكني البراغيث مجراه نكرة، فيرفع الظاىر، فيو خبلؼ:

                                                 

( كأبػػػػػي سػػػػػعيد السػػػػػيرافي، شػػػػػرح كتػػػػػاب سػػػػػيبكيو 2/40( كسػػػػػيبكيو، الكتػػػػػاب )ج44البيػػػػت لم ػػػػػرزدؽ فػػػػػي ديكانػػػػػو )ص (1)
( كالكاحػػػدؼ، الت سػػػير 1/201ؼ، أمػػػالي ابػػػف الشػػػجرؼ )ج( كابػػػف الشػػػجر 9/404( كابػػػف سػػػيده، المحكػػػـ )ج1/149)ج

( 2/298( كابف يعيش، شػرح الم  ػل )ج1/495( كأبي عمي القيسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج5/513البسيط )ج
( كالزليػػدؼ، تػػاج العػػػركس 5/237( كعبػػد القػػادر البيػػدادؼ، خزانػػة األدب )ج7/321كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج

 (.19/372)ج
 (. 406)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(دؼ، المرا (2)
 (.1/393ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.2/923العيني، المقا د النحكية )ج (4)
 (.1/578السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.  207-6/206التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
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ف الةاسع: كل   ة ترفع االسـ الظاىر فاألف ح فييا قاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف ب
 ع عم  لية أكمكني البراغيث، فتقكؿ: إفَّ جما   كتُ نَّ ثا   كال تجمع جمع السبلمة، كيجكز أف تُ نَّ ثا ال تُ أ

 منطمقاتٍ  فَّ ف جاريتاىما، كفي الجمع: إف القاسميف آباؤىـ كُ يْ تا قا مِ طا نْ القاسميف أبكاىما كانتا مُ 
 جكارييـ.

ـا  إفَّ  -يعني الزجاجي-بف ع  كر: كيجكز في مسألة أبي القاسـ كقاؿ ا أبكه كاف  القاس
اسـ  قة كجمعيما عم  لية مف قاؿ أكمكني البراغيث؛ ألفَّ مِ نطا و، تثنية القاسمة كمُ جاريتُ  نطمقة  مُ 

 القاسميف أبكاىما كانا ال اعل إذا رفع الظاىر كاف حكمو حكـ ال عل إذا رفع الظاىر، فتقكؿ: إفَّ 
فَّ   القاسميف آباؤىـ كانكا منطمقات جكارييـ. منطمقتيف جاريتاىما، كاا

لـ يرفع الظاىر في ىذه ىذا الك ف بأؿ  ؼا رِّ أنو إذا عُ  كي عف ابف ع  كر أيةا  كحُ 
، كقد ال عل نكرة ؼ بأؿ لـ يقع مكقع ال عل ألفَّ رِّ أنو إذا عُ  -كهللا أعمـ-عمة ذلؾ  فَّ أالمية. كك

الك ف الرافع ما ييني عف الخبر ال يجكز تعري و، فتقكؿ:  اب االبتداء أفَّ تقدـ لنا في أكاسل ب
؟ كىذه المية عند جميكر النحكييف ةعي ة، كقد ذكرنا أنيا الزيدافِ  ؟ كال يجكز: القاسـُ الزيدافِ  أقاسـ  

 ".ي لية أزد شنكءة، فبل تككف ةعي ةلية طيئ، كى
 التوضيح والتحميل:     

في إجراء ال  ة مجرػ ال عل في خبلؼ النحكييف  بف مالؾعم  ا استدرؾ أبك حياف
 .لية أكمكني البراغيث

 في ىذه المسألة. (1)كلعل أبا حياف قريب مما ذىب إليو أبك عمي ال ارسي 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (.246-1/245أبك عمي ال ارسي، التعميقة عم  كتاب سيبكيو )ج (1)
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 النائب عف الفاعل الباب التاسع عشر :
 

َـّ فاعمو مصطمح -428  المفعوؿ الذي لـ ُيَس
  ".اعلباب الناسب عف ال " : (1)قاؿ ابف مالؾ

ه فاعمو بالناسب لـ أر  َـّ سا ىذا اال طبلح في باب الم عكؿ الذؼ لـ يُ : " (2)كقاؿ أبك حياف
نما عبارة النحكييف فيو أفْ  َـّ يقكلكا: باب الم عكؿ الذؼ لـ  ليير ىذا الم نف، كاا فاعمو، كال ُيسا

  ."ة في اال طبلحاحَّ شا مُ 

 التوضيح والتحميل:     

 .م طمح الم عكؿ الذؼ لـ يسـ فاعمو مالؾ عم  ابف استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)المرادؼكاتبع 

( بيذا االسـ دكف غيره مف الناسب عف ال اعللقد ان رد ابف مالؾ بتسمية م طمح ) 
َـّ فاعموالنحكييف الذيف كسمكه باسـ ) ، (4)( أمثاؿ أبي سعيد السيرافيالم عكؿ الذؼ لـ ُيسا

، (10)، كيحي  العمكؼ (9)، كابف آجركـ(8)، كابف ال اسغ(7)، كابف يعيش(6)الجزكلي، ك (5)كالحريرؼ 
 .(11)كالمككدؼ

 

 

                                                 

 (.2/124ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  6/225أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.  409)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/290أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (4)
 (.30الحريرؼ، ممحة اإلعراب )ص (5)
 (.141النحك )صالجزكلي، المقدمة الجزكلية في  (6)
 (.4/306ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (7)
 (.1/315ابف ال اسغ، الممحة في شرح الممحة )ج (8)
، اآلجركمية )ص (9)  (.12ابف آجرـك
 (.1/363)جٌحٍىالعلوي،المنهاج(10)
 (.95المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (11)
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  الجار والمجرور مقاـ الفاعلمذاىب النحاة في قياـ  -429
  أك جار كمجركر"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

لـ يذىب إليو أحد، كىك أف يككف الجار  كىذا الذؼ ذكره الم نف: " (2)كقاؿ أبك حياف
في مكةع رفع، بل في ذلؾ مذاىب، ليس قكؿ  جركر يقكـ مقاـ ال اعل، فيككناف معا  كالم

 منيا: الم نف كاحدا  

أحدىا: مذىب جميكر الب رييف، كىك أف المجركر في مكةع رفع بال عل، كما أنؾ 
ـا )إذا قمت  في مكةع رفع بال عل، كسكاء عندىـ في ذلؾ أف  فْ مِ فالمجركر بِ  (أحد فْ مِ  ما قا
 .زيدٍ بِ  را يْ ، أك بحرؼ جر غير زاسد، نحك: سِ ف أحدٍ مِ  با رِ لجر بحرؼ زاسد، نحك: ما ُة يككف ا

ذلؾ ال يجكز إال فيما حرؼ الجر  الثاني: مذىب الككفييف كبعض الب رييف، كىك أفَّ 
 .ُةِربا ِمف أحدٍ مف قكلؾ: ما  (أحد)فيو زاسد، نحك 

ـا مُ  قاـُ ي الذؼ يُ كاف غير زاسد فبل يجكز ذلؾ. كاختمف ىؤالء ف كأما إذا ال اعل إذا كاف  قا
 حرؼ الجر غير زاسد عم  أرلعة مذاىب:

 إل  أفَّ  -كنص بعةيـ عم  أنو ابف درستكيو  -األكؿ: ذىب بعض الب رييف 
الم عكؿ الذؼ لـ يسـ فاعمو ىك ةمير عاسد عم  الم در الم يكـ مف ال عل، كالتقدير في نحك 

ل  ىذا ذىب أبك زيد السييمي كتمميذه أبك عمي الرندؼ.  .ىك، أؼ: السيرِسْيرا بزيد: ِسْيرا  كاا
الم عكؿ الذؼ  كاستدؿ السييمي عم  امتناع إقامة المجركر مقاـ الم عكؿ الذؼ لـ يسـ فاعمو بأفَّ 

رب، كما ُة  مبتدأ، كما أف ال اعل إذا تقدـ  ار مبتدأ، فتقكؿ: زيد   لـ يسـ فاعمو إذا تقدـ  ار
ِسْيرا مبتدأ، فإذا كجد مف كبلـ العرب  ، فيككف بزيدٍ يرا سِ   تقكؿ: بزيدٍ رب، كأنت الةا  تقكؿ: زيد  

 عل المقاـ مقاـ ال اعل ةمير الم در.جُ  بزيدٍ 

كزعـ أنو قكؿ  -يعني الزجاجي  -: ما ذىب إليو أبك القاسـ كقاؿ السييمي أيةا  
 -المخبر عنو األكثريف، كىك أف يقاـ المجركر مقاـ ال اعل فيككف في مكةع رفع، فيككف ىك 

الظرؼ ال ينكب كىك ظرؼ  في الدار. كألفَّ  ْت سا مِ بيند، كجُ  ْت را يْ غير  حيح، كلك  ح لقيل: سِ 
حرؼ الجر مقدر فيو  مف أجل أفَّ  ْب نُ عم  السعة، فإذا لـ يا  جعل م عكال  )في( حت  يُ مقدر بػ

ؾ ال كعندا  ؾ،عندا  سا مِ فكيف ينكب كحرؼ الجر ظاىر مم كظ بو، كأؼ شيء ينكب إذا قمت: جُ 

                                                 

 (.2/124ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  231-6/227التذييل كالتكميل )جاألندلسي، أبك حياف  (2)
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ـْ ِمْف   فا سُ العاقل، كما حا  بزيدٍ  را يْ ، فمـ يبق إال الم در. كألنو ال يحسف: سِ يككف إال ظرفا   ا لاُك ما
ْيُرُه  ِإلاٍو غا
، را يْ سِ  فيرفع ال اعل كرفع غيره. كألنو لك كاف في مكةع ال اعل لما جاز: بزيدٍ  ق(1 
ـا تدأ كال اعل إذا كاف مب ـا دِّ الناسب إذا قُ  ل، ألفَّ سِ سُ  كعف زيدٍ  ، كجاء ، كالمبتدأ ال يككف مجركرا  ُقدِّ
ْنُو ماْسُسكال    في التنزيل افا عا ُكلُّ ُأكلاِسؾا كا

عنو، فميس )عنو( في مكةع رفع  ، أؼ: مسؤكال  (2 
 زعمكا، كلك كاف كذلؾ ما جاز تقديمو كىك مجركر. كما

ىذا  ، فإفَّ ف رجلٍ مِ  ْب را ْة لـ يُ يرد عميو في:  بزيدٍ  را يْ كىذا الذؼ ذكره السييمي في سِ 
، ُيْةراْب لـ  رجلٍ  فْ ، نحك: مِ ْز جُ و لـ يا متا دَّ المجركر في مكةع رفع لقيامو مقاـ ال اعل، كلك قّ 

 فينبيي أال يجكز ذلؾ.

، سيرا  ِسْيرا بزيٍد قاؿ أ حابنا: كالدليل عم  بطبلف ىذا المذىب أف العرب تقكؿ: 
نما امتنع أف يككف جركر ىك الذؼ يُ الم بن ب الم در، فدؿ ذلؾ عم  أفَّ  قاـ مقاـ ال اعل. كاا

، إال أف يككف عرػ مف العكامل الم ظية، فبل يتقدمو عامل ل ظي أ بل  )بزيد( مبتدأ ألف المبتدأ مُ 
 ، كالباء في )بزيد( ليست بزاسدة، فمذلؾ امتنع أف يككف مبتدأ.حرؼ جر زاسدا  

ىذا المكةع ال  بالرفع عم  المكةع فؤلفَّ  (قلُ العا ِسْيرا بزيدٍ )كأما ما ذكره مف امتناع 
 بزيدٍ  ع بو، كما كاف ىكذا فبل يجكز اإلتباع عميو؛ أال ترػ أنؾ ال تقكؿ: مررتُ م ا يجكز أف يُ 
ـْ ِمْف ِإلاٍو  ، فكذلؾ ىذا، كذلؾ بخبلؼ زيدا   ، بالن ب؛ ألنو ال يجكز: مررتُ الظريفا  ا لاُك    ما
ْيُرُه  غا
بيف المكةع الذؼ ياِ حُّ أْف ُي رَّح بو كالمكةع  ه، ف رؽ غيرُ  كـ إلو  ألنو يجكز: ما ل. (3 

فسيأتي ذكر ات اؽ النحكييف عم  منعو،  (را يْ سِ  بزيدٍ )تجكيزه  الذؼ ال يجكز أْف ُي رَّح بو. كأمَّا
 كأنيـ أجمعكا عم  منع التقديـ، كاإلجماع حجة.

ىذا المجركر مبتدأ كليف كقاؿ ابف طمحة: يقكؿ السييمي: يجكز أف ي رؽ بيف كقكع 
لـ يكف لمباء ىناؾ معن  خبر، فمـ يكف ليا متعمق، كال يقاس  كقكعو بعد ال عل، فإنو إذا كقع أكال  

ذا كقع بعد ال عل أمكف أف يككف لمباء ىناؾ معن  خبر، فأمكف أف عم  قكليـ: بحسبؾ درىـ   ، كاا
، كىي داخمة عم  ال اعل، كال ي ح ( 4 كا ا  ِبا َِّ  ؾ قكل يككف ليا متعمق، كما كاف ليا في

معن  المتعمق؛ ألف التقدير: في  الباء في بحسبؾ زيد   ، كعم  أفَّ أف تقكؿ باهلل ك   بو شييدا  
يكجب إسناد ال عل إل  المجركر كلناء المجركر عميو، كيمنع مف بناء  ف  يِّ ، كىذا فرؽ با بزيدٍ  اكتفِ 

                                                 

 .]32: المؤمنكف [ (1)
 .]36: اإلسراء[ (2)
 .]59األعراؼ: [ (3)
 .]43: الرعد[ (4)
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ـ ي ح تأنيث ال عل لو؛ أال ترػ أنؾ تقكؿ: ك   ال عل عم  المجركر، كليذا المعن  بعينو ل
 بيند مف فاةمة، فبل تؤنث ال اعل، كالباء زاسدة عم  فاعل مؤنث.

م عكؿ ال عل ةمير مبيـ مستتر في  كالمذىب الثاني: ذىب الكساسي كىشاـ إل  أفَّ 
ر أك راد ما يدؿ عم  ال عل مف م دأف يُ  مف حيث كاف محتمبل   ال عل، كجعبل الةمير مبيما  

 المراد بو بعض ذلؾ دكف بعض. ظرؼ مكاف أك ظرؼ زماف، كلـ يقـ دليل عم  أفَّ 

 زيد  )المذىب الثالث: ذىب ال راء إل  أف حرؼ الجر في مكةع رفع، كما أف ال عل في 
بعمرك، فمذىب الب رييف أف المجركر  زيد   رَّ في مكةع رفع. كىذا ينبني عم  قكليـ: ما  (يقكـُ 

 ني مثل ىذا لمم عكؿ كاف المجركر في مكةع رفع. كذىب ال راء إل  أفَّ بُ في محل ن ب، فإذا 
  لمم عكؿ كاف حرؼ الجر في مكةع نِ ع  أنو إذا بُ حرؼ الجر في مكةع ن ب، فمذلؾ ادَّ 

 رفع.

 ىك عم  إةمار الطريق؛ ألفَّ  (بزيدٍ  را يْ سِ )قكلؾ  المذىب الرابع: ذىب قكـ إل  أفَّ 
 ."بو طريق   عا طِ ، كالمعن : قُ ير ال يككف إال في مكافالسَّ 

 التوضيح والتحميل:     

 .مذاىب النحاة في قياـ الجار كالمجركر مقاـ ال اعل عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. ـشيخي (3)كناظر الجيش ،(2)، كالسمسيمي(1)المرادؼكاتبع 

ذلؾ مع ترجيحو مذىب كيؤكد السيكطي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة، ك  
 الجميكر في أفَّ المجركر يككف في محل رفع كىك الناسب عف ال اعل.

في ترجيحو ىذا يخالف أبي حياف الذؼ رأػ أنو لـ يذىب أحد مف  (4)فالسيكطي 
 النحكييف إل  أفَّ الجار كالمجركر ينكباف عف ال اعل فيككنا في مكةع رفع.

 

 

 
                                                 

 (.410-409)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/418السمسيمي، ش اء العميل )ج (2)
 (.1622-4/1620تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.588-1/587لسيكطي، ىمع اليكامع )جا (4)
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 عمى الفعل  الجار والمجرور عمة منع البصر يف والكوفييف تقديـ -430
، بزيدٍ  را يْ في نحك سِ كات ق النحكيكف عم  أف ىذا الجار كالمجركر : " (1)قاؿ أبك حياف

. كعمة امتناعو ُمتاعاجَّب  منو  ، كال: زيد  را يْ سِ  زيدٍ بمنو ال يجكز تقديمو، فبل يجكز:  ب  جَّ عا تا مُ  كزيد  
ر مثمو، فتةمر الخافض ةمِ تُ  و احتجت إل  أفْ متا دَّ قا  عند الب رييف أنو قد قاـ مقاـ ال اعل، فإفْ 

كالمخ كض. كعمة الككفييف أنو  مة، فبل تتقدـ. ذكر ىذا االت اؽ أبك جع ر النحاس. كقاؿ ابف 
ـ. كتقدـ خبلؼ السييمي في ذلؾ كالرد عميو يا بغ: ىي جاسزة في القياس. يعني التقد

 ."باإلجماع
 التوضيح والتحميل:     

عمة منع الب رييف كالككفييف تقديـ الجار كالمجركر  عم  ابف مالؾ افاستدرؾ أبك حي
 .عم  ال عل

 أبي حياف فيما ذكره. وشيخ (2)المرادؼكاتبع 
 

 لما لـ يسـ فاعمو المفعوؿ لوالخالؼ في جعل  -431
، بن  لما لـ يسـ فاعمو مطمقا  كأما الم عكؿ لو فقيل: ال يجكز أف يُ : " (3)قاؿ أبك حياف

 مي، كابف جني، كلذلؾ لـ يكف في قكلو:كىك رأؼ أبي ع

اباِتػػػػػػػػو ػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػْف مايا ياػػػػػػػػاء  كُيْيةا  ُيْيِةػػػػػػػػي حا
 

ـُ ِإالَّ ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفا ياْبتاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ   مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلا ُيكا
(4) 

 ؛ ألنو م عكؿ مف أجمو.لـ يسـ فاعموأعني: مف ميابتو م عكال   

 كاحتجكا بكجييف:

                                                 

 (.  6/232أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.410)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.  6/232أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
( 1/104رؼ، زىػػر اآلداب )ج( كالح ػػ680( كالجريػػرؼ، الجمػػيس ال ػػالح )ص512البيػػت لم ػػرزدؽ فػػي ديكانػػو )ص (4) 

كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل ( 1/63( كابػػف ال ػػاسغ، الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة )ج2/138كابػػف رشػػيق، العمػػدة )ج
( كخالػػد 2/967( كالعينػػي، المقا ػػد النحكيػػة )ج6/2890( كنػػاظر الجػػيش، تمييػػد القكاعػػد )ج11/126كالتكميػػل )ج

( كعبػػػد القػػػادر البيػػػدادؼ، خزانػػػة 2/733شػػػرح شػػػكاىد المينػػػي )ج ( كالسػػػيكطي،1/640األزىػػػرؼ، شػػػرح الت ػػػريح )ج
 (.  11/162األدب )ج
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 أك معن . ظا  ا ل أحدىما: أف المجركر ال يقاـ مقاـ ال اعل، كىذا كذلؾ إمَّ 

 الثاني: أنو بياف لعمة الشيء، كال يككف إال بعد ثبكت ال عل بمرفكعو.

 ."كقيل: يجكز إذا كاف بحرؼ جر بناء عم  جكاز األ ل، كال يجكز إذا كاف من كبا  
 التوضيح والتحميل:     

جعل الم عكؿ لو لما لـ يسـ خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .فاعمو

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتبع 

ما ذىب إليو أبك  (4)، كالسيكطي(3)، كخالد األزىرؼ (2)ككافق النحكيكف أمثاؿ الشاطبي
 حياف في ىذه المسألة تماما .

 

 ممفعوؿ( لُجمس وُقعدجواز بناة  قوؿ العرب في  -432
 ". م در"أك  : (5)قاؿ ابف مالؾ

 عد مبنيا  مس كقُ لساف العرب ما يشيد بجكاز جُ كقد كجدت في : " (6)كقاؿ أبك حياف
، قاؿ الشاعر:  لمم عكؿ دكف أف يسند إل  شيء في الم ع، كال عل الـز

ُيْعتاماػػػػػػػػػػلْ  ماْيػػػػػػػػػػؾا كا ػػػػػػػػػػْل عا تاػػػػػػػػػػ  ُيْبخا قاالاػػػػػػػػػػْت ما  كا
 

ػػػػػػػػػػْف غارااُمػػػػػػػػػػؾا تاػػػػػػػػػػْدُربِ   ْف ُيْكشا ِبُسػػػػػػػػػػكٍء كااِا
(7) 

  

                                                 

 (.410)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 40-3/39المقا د الشافية )جالشاطبي،  (2)
 (.1/428خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.1/588السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.2/124التسييل )جشرح ابف مالؾ،  (5)
 (.  6/236أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
( كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاىد المينػػػي 2/657العينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة )ج( ك 74البيػػػت المػػػرغ القػػػيس فػػػي ديكانػػػو )ص (7) 

( كأبػػي 8/568( كبػػبل نسػػبة فػػي أبػػي حيػػاف األندلسػػي، البحػػر المحػػيط )ج1/275( كاليكسػػي، زىػػر األكػػـ )ج1/91)ج
( كابػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي، 9/208( كالسػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج6/236حيػػػاف األندلسػػػي، التػػػذييل كالتكميػػػل )ج

 (.  4/1623( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج16/94المباب )ج
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 التوضيح والتحميل:     

 .قكؿ العرب في جكاز بناء )ُجمس كُقعد( لمم عكؿ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (1)المرادؼكاتبع 

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (2)خالد األزىرؼ  كذىب 

 
 قياـ المصدر مقاـ الفاعل إذا كاف متصرفاا  -433

  "أك م در".  : (3)قاؿ ابف مالؾ

، كىك أف يككف إقامة الم در شرطا  قد نقص الم نف في ك : " (4)كقاؿ أبك حياف
كاف الم در غير مت رؼ  ، ككاف ينبيي أف يذكره، ذكره في الظرؼ، فإنو إفْ الم در مت رفا  

العرب  كأمثاؿ ذلؾ؛ ألفَّ  هللا، ؾا را مْ و، كعا حانا يْ كرا  هللاِ  عاذا أف يقـك مقاـ ال اعل، نحك: ما  ْز جُ لـ يا 
 ."التزمت فييا الن ب عم  الم در

 لتحميل:     التوضيح وا

 .قياـ الم در مقاـ ال اعل إذا كاف مت رفا   عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (6)كناظر الجيش، (5)المرادؼكاتبع كل مف 

 في ىذه المسألة. (7)ابف ع  كر إليو ذىبا حياف م أبك كيؤكد 
 

 

 

                                                 

 (.412)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.427-1/426خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (2)
 (.2/124ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.  239-6/238أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.412)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.4/1618ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.1/563ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (7)
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 جود المفعوؿ بوجواز إقامة المصدر وظرؼ الزماف مقاـ الفاعل مع و شرط  -434
  أك ظرؼ مختص مت رؼ"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

في جكاز إقامة الم در  كنقل بعض أ حابنا عف األخ ش شرطا  : " (2)كقاؿ أبك حياف
تأخرا لـ  كظرؼ الزماف مقاـ ال اعل مع كجكد الم عكؿ بو، كىك أف يتقدما عم  الم عكؿ بو، فإفْ 

 الجمعةِ  ـُ كْ يا  با رِ ، كُة زيدا   الشديدُ  ربُ الةَّ  با رِ قاؿ: ُة يُ  قاـ إال الم عكؿ بو، فأجاز أفْ يُ  يجز أفْ 
 .زيدا  

ل المذككرة في المساسل، ثُ كقد أىمل الم نف ذكر ىذا الشرط، كعميو تمثيل األخ ش المُ 
 ."مف األخ ش جدا   ف كقاؿ: ىذا طريفذلؾ الشرط عف األخ ش ابف الدىا كنقل

 التوضيح والتحميل:     

شرط جكاز إقامة الم در كظرؼ الزماف مقاـ ال اعل  ابف مالؾ عم  أبك حياف أةاؼ
 .مع كجكد الم عكؿ بو

 أبي حياف فيما ذكره. شيخيـ (5)كالسمسيمي ،(4)كابف عقيل ،(3)المرادؼكأيد 

 حياف في ىذه المسألة. إليو أبك ذىبا م (6)الشاطبي كأيد
 

 الجممة إال في ليا معموؿ في المفع ليس قاؿ( وما في معناىا  -435
 ".لم راء كال ينكب خبر كاف الم رد خبلفا  " :  (7)قاؿ ابف مالؾ

كلـ يتعرض الم نف ليير كاف مف األفعاؿ. كال عل جامد، فبل : " (8)كقاؿ أبك حياف
، كتقدـ تعدٍّ الخبلؼ فيو، كمُ  إل  شيء البتة، فقد مرَّ  بني لمم عكؿ، كمت رؼ الـز لـ يعتدَّ يُ 

                                                 

 (.2/124ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.  246-6/245حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك  (2)
 (.413-412)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/398ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.1/418السمسيمي، ش اء العميل )ج (5)
 (.3/42الشاطبي، المقا د الشافية )ج (6)
 (.2/129ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.  260-6/259التذييل كالتكميل )جندلسي، أبك حياف األ (8)
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يا معمكؿ في عميو، كىك )قاؿ( كما في معناىا إذا لـ يكف ل ـُ مَّ كا تا الكبلـ فيو، كبق  شيء منو يُ 
 ىا مسد م عكلييا، فتقكؿ:كمعمكال أفَّ  ْت دَّ ( كأخكاتيا إذا سا فَّ )ظا الم ع إال الجممة، ك

 سمية أك فعمية:اتككف  ا أفْ الجممة بعد )قاؿ( إمَّ 

ال يككف فييا يككف فييا ةمير يعكد عم  فاعل قاؿ، أك  ا أفْ سمية فإمَّ اكانت  فإفْ 
ف بنا يُ  ز أفْ جُ لـ يا  -نطمق  أبكه مُ  كاف فييا ةمير، نحك: قاؿ زيد   ةمير: إفْ  يكف لـ ي لمم عكؿ. كاا

، نطمق  مُ  عمرك  ِقيلا لمم عكؿ، فيقاؿ:   بنا فيجكز أف يُ  -نطمق  مُ  عمرك   زيد   فييا ةمير، نحك: قاؿا 
و. كذىب الب ريكف إل  فاعمُ  َـّ سا الجممة في مكةع الم عكؿ الذؼ لـ يُ  فذىب الككفيكف إل  أفَّ 

 أنو ةمير الم در الداؿ عميو قاؿ، كالجممة بعده في مكةع الت سير لذلؾ الةمير، فبل محلَّ 
 ليا مف اإلعراب.

فْ  يكف فييا  لـ ا يككف فييا ةمير يعكد عم  فاعل قاؿ أك ال: إفْ فإمَّ  ةكانت فعمي كاا
ـا  زيد   ةمير، نحك: قاؿا  ـا  يلا ، فتقكؿ: قِ  بنا يُ  جاز أفْ  -عمرك   قا كالخبلؼ بيف الب رييف  عمرك   قا

فْ كالككفييف في الذؼ يُ   زيد   كاف فييا ةمير، كىك غير غاسب، نحك: قاؿا  قاـ عم  ما تقدـ. كاا
أقررتو عم  حالو، فقمت:  شستا  ر في الثاني، فإفْ يَّ خا لمم عكؿ، كأنت مُ  قاؿا   بنا فيجكز أف يُ  -أقكـُ 

ْف كاف ةمي ـُ، كاا ـُ ، فقمت: ا معا  ميتينب -يقكـُ  زيد   ر غاسب، نحك: قاؿا ِقيلا ُيقا ، ىذا ِقيلا ُيقا
ر الثاني ألجل يَّ يا يُ  مذىب الككفييف. كذىب الب ريكف إل  أنو ال يجكز ذلؾ فيما أدػ إل  أفْ 

ف فيو: مِ بناء الثاني لبناء األكؿ اختُ  را يِّ . كحيث غُ أـ جاسزا   ير األكؿ، سكاء أكاف التيير كاجبا  يتي
فيو ةمير  فيو ةمير مجيكؿ. كذىب بعض الب رييف إل  أفَّ  ىب الكساسي إل  أفَّ فذ

 ."الم در. كذىب ال راء إل  أنو فارغ
 التوضيح والتحميل:     

)قاؿ( كما في معناىا ليس ليا معمكؿ في مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .الم ع إال في الجممة

 

 ( تسد  أف( ومعموالىا مسد مفعولي  ظف -436
ذا سدت : " (1)قاؿ أبك حياف فإف اشتممت ال مة عم   كمعمكالىا مسد م عكلي ظفَّ  (أفَّ )كاا

ـا  أفَّ  د  يز  فَّ ، أك ظا و قاسـ  أنَّ  زيد   فَّ ، نحك: ظا فَّ ةمير غيبة يعكد عم  فاعل ظا   ىك، أك أفَّ  القاس
                                                 

 (.  6/260أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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فْ  زْ جُ لـ يا  -القاسـ أخكه ، ؾ عالـ  ، أك أنَّ ي عالـ  نِّ أ فَّ لـ تشتمل جاز، نحك: ظا  بناء ىذا لمم عكؿ. كاا
 (أف)مقاـ ال اعل. فمك سدت  : كما بعدىا تتقدر بم در، فيك القاسـُ (أفَّ )، كعالـ   زيدا   أفَّ  فَّ أك ظُ 

 خرجا يا  أفْ  فَّ ظُ بني، فتقكؿ: فيجكز أف يُ  -عمرك   خرجا يا أْف  زيد   فَّ الخ ي ة مسد الم عكليف، نحك: ظا 
فْ عمرك   فبل  -يقكـا  أفْ  زيد   فَّ ، نحك: ظا فَّ عم  فاعل ظا  ة يعكدُ غيب كاف في ال مة ةميرُ  . كاا

ـا يُ  أفْ  فَّ ، فتقكؿ: ظُ يجكز إال بناؤىما معا   ، أقكـا  أفْ  تُ نْ نا . أك ةمير متكمـ أك مخاطب، نحك: ظا قا
ـا يُ  أفْ  فَّ ، كيجكز فييما: ظُ قكـا تا  أفْ  فَّ ، كظُ أقكـا  أفْ  فَّ فتقكؿ: ظُ  -قكـا تا  أفْ  تا نْ نا كظا   ، ىذا مذىبقا

قاـ كيك في باب قاؿ. كالب ريكف الككفييف. كخبلؼ الكساسي كال راء كبعض الب رييف في يُ 
 (أفْ )، ككال كجكبا   زا  اعم  مذىبيـ في أنو ال يجكز تييير بناء الثاني لتييير بناء األكؿ، ال جك 

 ."ك متيا تتقدر بالم در، كىك القاسـ مقاـ ال اعل
 التوضيح والتحميل:     

( كمعمكالىا مسد م عكلي )أفَّ فيما جيء في سد  عم  ابف مالؾ يافاستدرؾ أبك ح
  .)ظف(

 

 (اْشَتَكى ز ٌد عيَنو( لممفعوؿ نحو قوليـ  اْشَتَكىالخالؼ في جواز بناة الفعل   -437
 ".لو كلم راء كال يجكز كيف يقاـ كال جعل ي عل، خبلفا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

مف األفعاؿ مما في جكاز بناسو لمم عكؿ  مما يمحق بيذا البابك : " (2)كقاؿ أبك حياف
و، كنحكه، قاؿ: ال يجكز بناؤه عينا    زيد  كا تا خبلؼ ما ذكره بعض أ حابنا، كىي مسألة: اشْ 

 ."لمم عكؿ عند الب رييف كال ال راء، كأجازه الكساسي كىشاـ

 التوضيح والتحميل:     

 عل )اْشتاكا ( لمم عكؿ جكاز بناء الخبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد
 .نحك قكليـ )اْشتاكا  زيد  عيناو(

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (3)ناظر الجيشاتبع ك 

 
                                                 

 (.2/129ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (1)
 (.  6/263التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.4/1641ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
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َـّ فاعمو ـ وتلخيريتقدالخالؼ في  -438  ( ُضِرَب ز ٌد قياماا وُقعوداا نحو قوليـ   ما لـ ُيَس
 قياما   د  زي با رِ ُة )األكل : يجكز في قكلؾ : مساسل في ىذا الباب: " (1)قاؿ أبك حياف

 ؛ ألفَّ زيد   با رِ ُة  عكدا  كقُ  ياما  فتقكؿ: قِ  -كانت ابيما عم  الحاؿ - كقعكدا   أف يتقدـ قياما   (عكدا  كقُ 
فاعمو يجكز أف يتعدػ إل  الحاؿ كالظرؼ ك عل ما  َـّ سا العامل فعل مت رؼ، كفعل ما لـ يُ 

ييف، كسكاء عندىـ أكاف ذك فاعمو، كالتقدـ كالتأخير في مثل ىذا سكاء، ىذا مذىب الب ر  يا مِّ سُ 
 ةمر، فإفْ كانت الحاؿ مف مُ  . كمنع التقديـ ىشاـ. كأجازه الكساسي إفْ أـ ظاىرا   الحاؿ مةمرا  
 ."ظير منعكانت مف مُ 

 التوضيح والتحميل:    

َـّ فاعمو خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ تقديـ كتأخير ما لـ ُيسا
 .ياما  كُقعكدا (نحك قكليـ )ُةِربا زيد  ق

 

 ( ُيْضَرُب أيَّ رجلقوليـ  الخالؼ في تقديـ وتلخير  -439
يجكز فيو  -بالن ب في أؼ -رجل أؼَّ  بُ را ْة المسألة الثانية: يُ : " (2)قاؿ أبك حياف
ا حاؿ عندىـ. كمنع ىشاـ التقديـ، كقاؿ: القطع ال يتقدـ االسـ كفعمو، يالتقديـ كالتأخير ألنَّ 

ـ حاؿ المةمر قدِّ طعو مف المةمر. كأجاز التقديـ الكساسي ألنو يُ كيجكز تأخيره. قاؿ: تق
 ُـّ تِ و يا رتا دَّ قا  نع إفْ إال بالحاؿ جاز التقديـ، كمُ  ُـّ تِ رت الكبلـ ال يا دَّ قا  ال راء، فقاؿ: إفْ  لا  َّ خا ة. كفا 
 ."قدميا في التاـقدميا في الناقص، كال يُ الحاؿ عنده عم  ةرليف، يُ  دكنيا؛ ألفَّ 

 والتحميل:      التوضيح

في تقديـ كتأخير قكليـ )ُيْةراُب أؼَّ خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .رجل(
 

 

 

                                                 

 (.  6/276ييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذ (1)
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 أىو أصل مغير مف صيغة الفاعل أـ ال؟ صيغة الفعل المبني لممفعوؿ الخالؼ في -440
 يية  المسألة الثالثة: ذىب الككفيكف، كالمبرد، كابف الطراكة إل  أفَّ : " (1)قاؿ أبك حياف

ر مف  يية ال اعل. كنسب ىذا المذىب ابف الطراكة إل  ال عل المبني لمم عكؿ أ ل غير مييَّ 
ر مف فعل ال اعل. كىذا الخبلؼ ال س. كذىب جميكر الب رييف إل  أنو ليس بأ ل، كأنو مييَّ 

 جدؼ كبير فاسدة.يُ 

لم اعل، نحك  طقا  فا بْ استدؿ لممذىب األكؿ بأنو قد جاءت أفعاؿ مبنية لمم عكؿ، كلـ تُ 
، كنحك ذلؾ، كلك ةُ الدابَّ  تِ  ا ىِ ، كرُ جا مِ كة، كفُ قْ ، مف المَّ يا قِ  ، كلُ مَّ رد الحُ ، مف كِ دا رِ ، ككُ ـا كِ ، كزُ زيد   فَّ جُ 

لمـز أال يكجد إال حيث يكجد األ ل. كبأنيـ ىمزكا الكاك المةمكمة في أكلو، فقالكا  كاف فرعا  
مف باب ال اعل لكانت الةمة عارةة، فمـ  را  ، كلك كاف مييَّ ْت قتا ت، أُ تا قِّ ، في كُ دا عِ : أُ دا عِ في كُ 
، كليس ييمزه أحد لخ ة ال تحة؛ أال ترػ ْت تا قككا  دا عا كا  كحكـ ليا بحكـ األ ل، كىكاف يُ  يمز؛ إذتُ 
ُكفَّ   يـ لـ ييمزكا كاكأنَّ  لاةا   ، كال( 2 لاتارا بلا ُكا الةَّ  لعركض الةمة فييا، فدؿ عم  أفَّ   اْشتارا
 ةـ أكؿ ال عل أ ل.ال

العرب قد تستيني بال رع عف األ ل، الدليل عم  ذلؾ الجمكع التي  األكؿ بأفَّ  دَّ كرُ 
 ماطيط.باديد كشا كردت كال م رد ليا، كعا 

فْ  -جيب عف الثاني بأنوكأُ  فقد  ار بإزاء معن ، إذا استعمل ذلؾ المعن   -كاف فرعا   كاا
بالعارض في  دُّ عتا ما يُ  فإنو كثيرا   ف ار كاأل ل. كأيةا   منو، دَّ ال بُ  دا  رِ طَّ كاف ىذا التييير مُ 

 لساف العرب، فيذا منو.

، فمـ يدغمكا ذلؾ، كالقاعدة أنو مت  يرا كِ كسُ  عا كيِ كاستدؿ لممذىب الثاني بقكؿ العرب بُ 
 ملحُ  عا ايا كبا  را مف سايا  را  ا كاف مييَّ دغـ في اآلخر، فممَّ حدىما بالسككف أُ أاجتمع ياء ككاك كسبقت 

 عم  أ مو، فمـ يدغـ لعركض ىذا االجتماع.

فْ  -كأجيب عف ككنو لـ يدغـ ، كألنو لا عِّ  ُ بِ  لا كعِ دغـ يمتبس فُ بأنو كاف لك أُ  -كاف أ بل   كاا
فْ  را عم  سايا  يرا كِ ل سُ حما يُ  يمكف أفْ  ، دَّ يا ْ  اك  رَّ كا عْ ا عم   دا يِ ك ا  را كِ ، كما حممكا عا لـ يكف أ بل   كاا

 ر.سايِ ه مُ را فقد سايا  يرا كِ ، بمعن  أنو إذا سا را ر في معن  سايا يا كِ ليما، كسُ  كليس ذلؾ أ بل  

                                                 

 (.278-6/276أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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زالت  مراعاة لؤل ل الذؼ ىك دعكت إذ كّّ عُ دْ ليذا المذىب الثاني بقكليـ ما  كاستدؿ أيةا  
كسر حيث ياسير جمع مُ يزاف حيث زالت الكسرة، ككما قالت ما كازيف جمع مِ الكسرة، كما قالكا ما 
، فينبيي أف تككف كلمم عكؿ ثانيا   ال عل لم اعل مف جية المعن  أكال  طمب  زالت الةمة، كبأفَّ 

 ."و لم اعلتِ يا نْ عف بِ  ، كلمم عكؿ ثانية  و لو أكال  تُ يا نْ بِ 
 التوضيح والتحميل:     

في  يية ال عل المبني لمم عكؿ أىك خبلؼ النحكييفعم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .أ ل ميير مف  يية ال اعل أـ ال؟

 

َـّ فاعمو الذيالفعل  لخالؼ في ردا -441  إلى أصمو  لـ ُيَس
في  (بو)، فػو رجبل  ب  اؾا كا  برجلٍ  ة: تقكؿ العرب: مررتُ المسألة الرابع: " (1)قاؿ أبك حياف

تقدـ عميو م سره، كال   اؾ إذْ الةمير في كا  مكةع رفع عم  ال اعمية، كلك سقطت الباء الستكفَّ 
. كأجاز ذلؾ الكساسي، (بو)فاعمو في ىذا الترتيب مع كجكد  َـّ سا يجكز رد ىذا ال عل لما لـ يُ 

يسقط،  طو ال راء، كقاؿ: الثاني في رفع، فكاف ينبيي أفْ مَّ . كغا بو رجبل   يتا  ِ كُ  برجلٍ  فتقكؿ: مررتُ 
فْ   ."سقط ذىب المدح كاا

 التوضيح والتحميل:      

َـّ فاعمو إل   رد ال عل الذؼخبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف لـ ُيسا
 .أ مو

 في ىذه المسألة. (2)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو ابف السراج 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 (.  6/278أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.2/35ابف السراج، األ كؿ )ج (2)
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 اشتغاؿ العامل الباب العشروف :
 

 اشتغاؿ العاملما ال يدخل في  -442
 ". مير اسـ سابق م تقر لما بعدهة أك تقديرا   إذا انت ب ل ظا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

قاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: "ال يدخل ىنا مما : " (2)ؿ أبك حيافكيقك 
، فال حيح أال ي سر وف كالم عكليف المتناع تقدـ معمكليعمل عمل ال عل ما عدا أسماء ال اعمي

ي ات المشبية، كال ففي ىذا الباب إال ما يجكز أف يعمل فيما قبمو، فبل اشتياؿ في ال  
 ."انتي  "الم ادر، كال في أسماء األفعاؿ

 التوضيح والتحميل:       

 .ما ال يدخل في اشتياؿ العامل عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة تماما . (3)ككافق السيكطي
 

 غاؿ شتدخوؿ جمع أسماة الفاعميف والمفعوليف في االالخالؼ في  -443
ةرلتو، كاشتياؿ  تناكؿ اشتياؿ ال عل نحك أزيدا  يكاشتياؿ العامل " : (4)قاؿ ابف مالؾ
  ".أنت ةارلو غير ال عل نحك أزيدا  

فالقياس  فأما جمع أسماء ال اعميف كالم عكليف فإف كاف مسمما  : " (5)ؿ أبك حيافيقك ك 
ف كزيدا   أنتـ ةارلكه، يقتةي أف يدخل في أبكاب االشتياؿ، فنقكؿ: زيدا   كاف  أنتف ةارلاتو. كاا

فتكسيره يبعده عف شبو ال عل، كيمحقو باألسماء المحةة، فمذلؾ أحتاج س إل  شكاىد  كسرا  مُ 
إلعمالو مف الكبلـ كمف الشعر، فقاؿ بعض أ حابنا: ينبيي أال يدخل في االشتياؿ ألف عممو 

و ال يقكػ عم  أف مم ق ةعيف، كاالشتياؿ كذلؾ باب مم ق، فيةعف عف الدخكؿ فيو ألن
نما ذكره بحكـ  ي سر، كلذلؾ لـ يمثل عميو س، كال عرض لو في مسألة مف االشتياؿ، كاا

                                                 

   (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (1)
 (.  6/292أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.3/130السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (4)
 (.  293-6/292أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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جمعيما  ذكر أيةا   -كغير جارٍ  االنجرار؛ ألنو لما ذكر اسـ ال اعل كاسـ الم عكؿ، كمنو جارٍ 
 ، كىك قد يعمل.المكسر مف حيث إنو غير جارٍ 

ؿ، قاؿ: ألنو قد ثبت أنو يعمل، كقد ذكرىا كمف الناس مف جكز أف يدخل في االشتيا
س في أبكاب االشتياؿ، فينبيي أف يدخل فيو. كالذؼ يقتةيو التحرز أنو ال يككف في االشتياؿ 

 ."إال بسماع مف العرب

 التوضيح والتحميل:      

دخكؿ جمع أسماء ال اعميف خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ
 .تياؿكالم عكليف في االش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كأيد السيكطي
 

 أنواع ُمالبسة الضمير لمفعل الشاغل  -444
  ".س ةميرهبلبِ أك مُ " : (2)قاؿ ابف مالؾ

إل  الةمير، نحك: زيد ةرلت أخاه، أك  ىك أف يككف مةافا  : " (3)ؿ أبك حيافيقك ك 
ال مة عميو، نحك: ىند أكرمت الذؼ  أكبيةيا، يُ    تو عميو، نحك: ىند ةرلت رجبل   مشتمبل  

أخاه، أك عطف عميو عطف نسق  يحبيا، أك عطف عميو عطف بياف، نحك: زيد ةرلت عمرا  
 . "ك مةاؼ إل  كاحد مف ىذه الخمسةأكأخاه،  بالكاك خا ة، نحك: زيد ةرلت عمرا  

 التوضيح والتحميل:      

 .ر لم عل الشاغلأنكاع ُمبلبسة الةمي عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 (5)في ىذه المسألة، ككافقيما السيكطي ما ذكره أبك حياف (4)ناظر الجيشكقد اتبع 
 أيةا .

 
                                                 

 (.3/132السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (2)
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 (.1700-4/1699تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.3/135السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 ما ال ُيالبسو الضمير في الفعل الشاغل  -445
، أك عطف عميو بيير الكاك لـ يكف فمك أبدؿ منو لـ يكف مبلبسا  : " (1)قاؿ أبك حياف

مف الرابط، كأما العطف  مل فتخمك الجممة الكاقعة خبرا  ، أما البدؿ فؤلنو عم  تكرار العابلبسا  مُ 
في المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، بخبلؼ الكاك؛ ألنيا  تحدا  فمككف ال عل يستحيل أف يككف مُ  (ثـػ)ب

 ".مع أخيو ، فكأنؾ قمت: ةرلت رجبل  (مع)إذ ذاؾ تككف جامعة بمعن  
 التوضيح والتحميل:       

 .ا ال ُيبلبسو الةمير في ال عل الشاغلم عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 ما يجوز فيو العامل أف يعمل في االسـ الذي قبمو في االشتغاؿ  -446
 ".بجاسز العمل فيما قبمو" : (3)قاؿ ابف مالؾ

في الةمير أك أؼ: عممو  -كليذا يقكؿ أ حابنا: كلكال ذلؾ : " (4)ؿ أبك حيافكيقك 
لعمل في االسـ السابق أك في مكةعو، كذلؾ نحك: إف زيد قاـ أكرمتو، كأزيد قاـ؟  -السببي

ف كاف ال يجكز أف  فيجيزكف ىنا االشتياؿ كارت اع زيد ب عل محذكؼ ي سره ال عل الذؼ بعده كاا
السـ ما مف الةمير. كيشترطكف في ىذا الةرب أف يتقدـ ا يعمل قاـ في زيد لك فرةناه فارغا  

ما عم  االختيار.  يطمب ال عل إما عم  المزـك كاا

كذىب أبك القاسـ حسيف بف الكليد المعركؼ بابف العريف إل  أنو ال يشترط ما يطمب 
قاـ،  أف يرت ع زيد بإةمار فعل ي سره ما بعده، التقدير: قاـ زيد  ( قاـ زيد  )ال عل، فيجيز في نحك 

 كىذه نزعة ككفية.

 أف ي سر ما ال يعمل؟فإف قمت: كيف جاز 

فالجكاب: أنو لما قكيت الداللة ىنا عم  ال عل بالحرؼ الطالب لو جاز أف ي سر ما ال 
 ، فتقكؿ: أخم ؾ زيد قاـ؟يعمل؛ إذ قد يعمل في اسـ آخر في مكةع ذلؾ االسـ، كالظرؼ مثبل  

                                                 

 (.  6/294أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.3/135السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/136البف مالؾ )جابف مالؾ، شرح التسييل  (3)
 (.  296-6/295أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 ح لو ىذا ال عل ي كقاؿ األستاذ أبك الحسف عمي بف جابر الدباج: "ال يبعد أف يقاؿ إف
عميو، كذلؾ مع أداة تطمب ال عل، كذلؾ أف العامل مت رؼ في ن سو،  العمل في األكؿ مقدما  

إال أف يمنع مف ذلؾ مانع، كذلؾ المانع في ال اعل ىك أنو يمتبس  وفكذلؾ يت رؼ في معمكل
اؿ ذلؾ ز  أك تقديرا   بالمبتدأ في قكلؾ قاـ زيد، كزيد قاـ، فإذا جاء حرؼ ال يميو إال ال عل ل ظا  

بإةمار فعل  مف الةمير، كفاعبل   إف قدرت ال عل فارغا   مقدما   المبس، في ح أف يككف فاعبل  
 بةمير". إف قدرت ال عل مشيكال  

ال اعل ال يتقدـ ألجل المبس  كىذا الذؼ قالو ىذا األستاذ إنما ىك بناء منو عم  أفَّ 
، كنحف نجد المبس يزكؿ، كال اعل بالمبتدأ، فعم  ىذا مت  زاؿ المبس فينبيي أف يجكز تقديمو

مع ذلؾ ال يتقدـ، كما سبب ذلؾ إال أنو ينزؿ مف ال عل كجزء منو مع المبس المذككر في بعض 
ف لـ يعمل لقكة طمب  المساسل، كحمل ما ال لبس فيو عم  ما فيو المبس، لكنو يسكغ أف ي سر كاا

 ."ال عل

لكاف  (العمل في ذلؾ االسـبجاسز )كلك قاؿ : "في مقاـ آخر  (1)كيقكؿ أبك حياف
أكةح، كلكال أنو فسر قكلو "فيما قبمو" باالسـ السابق لكنا نستنتج منو أف يدخل فيما قبمو االسـ 

ف لـ يعمل في  (قاـ)السابق، كمسألة: أزيد قاـ؟ فإف  الرفع فإنو يجكز أف يعمل في اسـ  (زيد)كاا
 آخر في مكةعو، كقد بينا ذلؾ.

 التوضيح والتحميل:      

ما يجكز فيو العامل أف يعمل في االسـ الذؼ قبمو في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .االشتياؿ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 مف شروط العامل أف يكوف متصرفاا  -447
 ".بجاسز العمل ىذا متعمق" : (3)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.  6/298أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.138-3/137السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
   (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (3)
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، فإف كاف غير لعامل أف يككف مت رفا  كشرط أ حابنا في ا: " (1)ؿ أبك حيافكيقك 
لست  أزيدا  ) يجيء فييا االشتياؿ، ف ي كتاب س: (ليس) مت رؼ لـ يجز أف ي سر، كذكركا أفَّ 

لست مثمو. كىذا ال يتخرج إال عم  مذىب مف يجيز تقديـ خبر  ، كقدركه: أباينت زيدا  (مثمو
 ."ف كأخكاتياليس، كقد نسب ذلؾ إل  س، كسبق ذكر الخبلؼ فييا في باب كا

 التوضيح والتحميل:       

 .أف يككف مت رفا  شرط مف شركط العامل كىك  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 االشتغاؿ تقدـ االسـ وتلخر العاملمف شروط  -448
 ".فيما قبمو" : (3)قاؿ ابف مالؾ

كظاىر كبلـ النحكييف أنو يشترط في باب االشتياؿ تقدـ االسـ : " (4)ؿ أبك حيافكيقك 
عم   (زيد)عم  أف يككف انت اب  (ةرلتو زيدا  )كتأخر العامل، فعم  ظاىر ما ذكركه ال يجكز 

التأخير؛ ألنو يمـز تقديـ  (ةرلتوػ)ب بو التقديـ، كمنكيا   إةمار فعل ي سره ةرلتو، كيككف منكيا  
كال مقتةي لتأخره عنو، كليس الت سير كالخبر؛ ألف األ ل في  الةمير عم  ما يعكد عميو،

ف لـ يكف ذلؾ شرطا   فينبيي أف يجكز،  الت سير أف يتقدـ عم  الم سر، كرتبة الخبر التأخير، كاا
ككجيو أف الم سر ىك في المعن  خبر. كيجكز رفع االسـ عم  االبتداء، كجعل ىذه الجممة 

 ."خبرا  
 التوضيح والتحميل:      

تقدـ االسـ كتأخر شرط مف شركط االشتياؿ أال كىك  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .العامل

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي

                                                 

 (.  6/297أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.3/132السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (3)
 (.  6/298أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.3/130السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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 المواضع التي يرتفع فييا االسـ المشغوؿ عنو الفعل -449
مق أك كال مسند إل  ةمير لمسابق مت ل كال تالي استثناء أك مع" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".بأالا  ض أك تمفّ رْ حرؼ ناسخ أك كـ الخبرية أك حرؼ تحةيض أك عا 

كنقص الم نف مف األشياء التي يرت ع االسـ المشيكؿ عنو : " (2)ؿ أبك حيافكيقك 
كاالسـ  ا  كال تقدير  ا  ال ل ظ دْ ال عل المشيكؿ غير م حكب بقا  يءينت ب مج ال عل كال يجكز أفْ 

؛ شر  و بِ رلُ ْة يا  ا  تقكؿ: كعمر  ، فبل يجكز أفْ شر  و بِ ةرلُ ك يا كعمر   كاك الحاؿ؛ نحك: جاء زيد  يمي
 ا  ك مجيسو خبر أالمةارع.  رُ باشِ ، ككاك الحاؿ ال تُ شر  و بِ ةرلُ يا  ا  مر عا  ةربُ ألنو يككف التقدير: كيا 
ال عل  يالـ االبتداء ال تم ك، فبل يجكز فييا الن ب ألفَّ و عمر  ةرلُ يا  زيد  لذؼ الـ ابتداء، نحك: لا 

 .قكـُ يا لا  ا  زيد ، نحك: إفَّ إال في خبر إفَّ 

 االسـ بعد ليتما، نحك: ليتما زيد   يءمما يجب فيو الرفع باالبتداء مجكذكر الم نف 
 ر ىناؾ.نظا ، فيُ و، بناء عم  أنو ال يمييا ال عل، كتقدـ ذلؾ في باب إفَّ أةرلُ 

سـ  ل بيف االع التي يجب فييا رفع االسـ ما إذا فُ ةمف المكا كنقص الم نف أيةا  
يا، ةرلُ ك يا عمر   و، كىند  رلُ ْة تا  أنتا  ل بالةمير أك السببي بأجنبي، نحك: زيد  كال عل المشتيِ 

كىشاـ ال يجيزاف الن ب بحاؿ لم  ل بيف العامل كالمعمكؿ بأجنبي، كىك ال يعمل فيو،  (س)فػ
 ر، فكجب رفع االسـ.فبل ي سِّ 

 أنتا  ا  يـ أجازكا: زيدسـ ال اعل؛ ألنَّ ا  عم ا  الكساسي إل  أنو يجكز الن ب قياسكذىب 
 .ب  ةارِ 

 اسـ ال اعل ال يعمل حت  يعتمد، ف ار أنتا  فيقاؿ لمكساسي: بينيما فرؽ، كذلؾ أفَّ 
ء، بخبلؼ ال عل، فإنو يلـ ت  ل بيف العامل كالمعمكؿ بش نزلة أنت ةرلت، فكأنؾب بمةارِ 

 ."دعتمِ يعمل غير مُ 
 التوضيح والتحميل:      

المكاةع التي يرت ع فييا االسـ المشيكؿ عنو  بعض عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ
 .ال عل

                                                 

 (.2/136ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (1)
 (.  307-6/306ميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتك (2)



 529 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 ما يشبو حرؼ العطف في موضع النصب -450
ؿ الم ع  تعادُ كليس اليرض في ترجيح ن ب ما بعد العطف إالَّ " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ".لـ يرجح بعد حت  ألنيا ال تعطف بيا جممة بل م رد عم  كل. كلكال ذلؾ ظاىرا  

ككأنو  ،(حت ) كلـ يذكر الم نف مما يشبو حرؼ العطف غير: " (3)ؿ أبك حيافكيقك 
 ق د التمثيل ال الح ر في شبيو العطف.

 زيدا   تُ يْ قِ ختار فيو الن ب قكلو: ما لا ا يُ مَّ "كمِ  : قاؿ س ،لْ ، كلا  ، كلكفْ كذكر س حتَّ 
لـ  مرا  كعا  زيدا   تُ يْ قِ جريو عم  قكلؾ: لا أباه، تُ  تُ يْ قِ لا  خالدا   بلْ  زيدا   بو، كما رأيتُ  مررتُ  عمرا   كلكفْ 
 و".قا ألْ 

األكؿ، كيككف الحرؼ الذؼ بيف   بِ نا لِ  ختار فيو الن بُ ا يُ مَّ "كمِ  : كقاؿ س أيةا  
 و، كةرلتُ تُ يْ قِ لا  هللاِ  حت  عبدا  يـمَّ كُ  القكـا  تُ يْ قِ ؾ: قد لا ، قكلُ َـّ األكؿ كاآلخر بمنزلة الكاك كال اء كثُ 

 حت  زيدا   بالقكـِ  بو، كمررتُ  مررتُ  زيدا   حت  أجمعيفا  القكـا  أباه، كأتيتُ  ةرلتُ  حت  زيدا   القكـا 
نما اختير الن ب ألنَّ  بو". مررتُ  يا ال تككف إال بعد نَّ إيا حركؼ تشبو العاط ة مف حيث كاا

يا في الم ردات، فاختيرت المشاكمة لذلؾ، كما عطف بِ يُ  ةا  يا أي، كألنَّ كبلـ، كال تبتدأ أ بل  
 ."اختير في حركؼ العطف

 التوضيح والتحميل:      

 .ما يشبو حرؼ العطف في مكةع الن ب عم  ابف مالؾ أبك حياف زاد

 
 

 

 

                                                 

 (.131-3/130السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.2/142ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (2)
 (.  6/325أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 مجية الوصف المخبر بو عف المبتدأ منزلة الجممة الفعمية -451
فْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ ذات كجييف، أؼ اسمية ال در فعمية  كل  العاطف جممة كاا

 ".العجز استكػ الرفع كالن ب مطمقا  

ؿ منزلة زَّ عف المبتدأ يتنا  ر بوالك ف المخبا  كأىمل الم نف أفَّ : " (2)ؿ أبك حيافكيقك 
 شر  كبِ  ك غدا  عمرٍ  ةاربُ  بو، كزيد   رُّ مُ يا  هللا كزيد   عبدا  الجممة ال عمية في ذلؾ، مثالو: ىذا ةارب  

ل التي ثُ و، إذا أردت معن  التنكيف فجميع ىذه المُ يةرلُ  القكـ حت  زيد   ، كىذا ةاربُ وةرلُ يا سا 
 ."سردناىا يجكز فييا الرفع كالن ب
 التوضيح والتحميل:      

مجيء الك ف المخبر بو عف المبتدأ منزلة مكةع  عم  ابف مالؾ أبك حياف أةاؼ
 .الجممة ال عمية

 

 ( وأمثالوُتوز داا ضربتفاوت النصب في قوليـ   -452
 :مساسل مف ىذا الباب: " (3)أبك حياف قاؿ

ا ةرلتُ )أقكػ مف  (وةرلتُ  ا  زيد): الن ب يت اكت في ىذا الباب، فػاألكل  . (أخاه زيد 
 مررتُ  ا  زيد)أحسف مف  (بو مررتُ  ا  زيد). ك(بو مررتُ  ا  زيد)أحسف مف  (أخاه ةرلتُ  ا  زيد)ك

يما عمل العامل في ةميره بن سو يككف بالم ع كالمعن  الت سير ف . كسبب ىذا الت اكت أفَّ (بأخيو
يدخل الكبلـ مجاز، كفيما عمل في سببو بن سو يككف بالم ع عم  المجاز، فتقدر:  مف غير أفْ 
فْ ا  لو مجاز  ا  ةرل ؾ أخا زيدٍ أخاه، فتجعل ةرلا  ةرلتُ  ا  زيد ةرلتُ   ا  زيد نتُ رت: أىا شست قدَّ  ، كاا
 ا  زيد)ال رؽ بينو كليف  يككف الت سير مف المعن ، إال أفَّ  (وب مررتُ  ا  زيد) أخاه. كفي ةرلتُ 
 ، كالتقدير: لقيتُ ا  بحرؼ جر نا ب ر متعدٍّ ، كىناؾ فسَّ ا  ر نا ب نا بىذا فسَّ  أفَّ  (أخاه ةرلتُ 

ا مررتُ   (مررتُ )داللة  بأخيو، إال أفَّ  مررتُ  ا  زيد : البستُ (بأخيو مررتُ  ا  زيد)ر في قدِّ بو. كتُ  زيد 
 المقاء ىك المركر، كليس بالمبلبسة. أقكػ مف داللتيا عم  المبلبسة؛ ألفَّ  (تُ لقي)عم  

                                                 

 (.2/143ابف مالؾ، شرح التسييل البف مالؾ )ج (1)
 (.  6/330أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 . 356المرجع السابق، ص (3)
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. (أخاه ةرلتُ  ا  زيد)أحسف منو في  (بو مررتُ  ا  زيد)الن ب في  كزعـ ابف كيساف أفَّ 
اتحد  (بو مررتُ  ا  زيد)البف كيساف بأنو في مسألة  حتجَّ يُ  بشيء. كيمكف أفْ  قالكا: كلـ يحتجَّ 
الةمير ىك الظاىر، غاية ما في ىذا أنو  ؛ ألفَّ (لقيتُ )ك (مررتُ )لمذيف ىما متعمق ال عميف ا

 ار فيو  (أخاه ةرلتُ  ا  زيد)تعمق كاحد في المعن ، كفي مسألة فسر مف المعن ، ككبلىما لم
فعبل   (ةرلتُ )ر الةرب حقيقة لـ يحل إال بأخي زيد، كفسَّ  الم ع كفي المعن ؛ ألفَّ   ز فيتجكُّ 

ا ، كأمَّ ور كفي متعمقز في ال عل الم سَّ فيك تجكَّ  (أىنتُ )أـ  (ةرلتُ )سكاء أكاف ، ك ا  ين ب زيد
 ."، فميذا كاف أحسفوز إال في ال عل فقط ال في متعمقفي المسألة األكل  فميس فيو تجكَّ 

 التوضيح والتحميل:      

 .ت اكت الن ب في قكليـ )زيدا  ةرلُتو( كأمثالو عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 

  أز داا ظننَتو قائماا( ( وأز داا َظفَّ قائماا ما يجوز وما ال يجوز مف مسائل ىذا الباب نحو   -453
 وأمثاليا

ؼ فعل المسألة الثانية: كل مسألة تؤدؼ في االشتياؿ إل  تعدَّ : " (1)أبك حياف قاؿ
 ال تجكز إال في -فعل الظاىر إل  مةمره المت لإل  مةمره المت ل، أك  المةمر المت ل

ؼ فعل المةمر المت ل إل  ظاىره ال باب الظف كال قد كالعدـ. ككل مسألة تؤدؼ إل  تعدِّ 
 .ا  قاسم فَّ ظا  ا  و، كأزيدةرلا  ا  زيدتجكز في باب مف األبكاب، نحك: أا 

يككف مف األبكاب  ا أفْ فعم  ىذا الذؼ تقرر نقكؿ: ال عل الذؼ اشتيل عف االسـ إمَّ 
يككف لبلسـ ةمير، أك سببي، أك  ا أفْ األبكاب المستثناة فإمَّ كاف مف  المستثناة أك غيرىا. إفْ 

 اف، أك ةمير كسببي:ةميراف، أك سببيَّ 

أخاه  ظننتا  ا  ، كأزيدا  و قاسمظننتا  ا  عميو، فقمت: أزيد ممتا كاف لو ةمير أك سببي حا  فإفْ 
 .ا  قاسم

ف كاف لو ةميراف فإمَّ  كاآلخر  ن  ميف، أك أحدىما مت بل  يككنا مت ميف، أك م ا أفْ كاا
فْ ا  و قاسمنَّ ظا  عم  المرفكع ال عم  المن كب، فتقكؿ: أزيد   ممتا كانا مت ميف حا  : فإفْ من  بل    . كاا

فْ ا  إال ىك قاسم فَّ ظُ اه لـ يا إيَّ  ا  يما شست، فتقكؿ: أزيدعم  أيِّ  ممتا كانا من  ميف حا  كاف أحدىما  . كاا

                                                 

 (.  359-6/356أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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لـ  ا  عميو ال عم  غيره، فتقكؿ: أزيد ممتا حا  ا  كاف المت ل مرفكع فإفْ  كاآلخر من  بل   مت بل  
فْ ا  اه قاسمإال إيَّ  فَّ ظُ يا   .ا  أخاه أبكه قاسم فَّ ظا  ا  عم  أييما شست، فتقكؿ: أزيد ممتا حا  ا  كاف من كب . كاا

فْ  عميو ال عم  السببي،  ممتا كاف لو ةمير كسببي، كالةمير مت ل مرفكع، حا  كاا
أخاه إال  فَّ ظُ لـ يا  يما شست، فتقكؿ: أزيد  عم  أيِّ ، أك من كب حممت ا  أخاه قاسم ظفَّ  فتقكؿ: أزيد  
 .ا  ىك قاسم

فْ   كاف مف غير األبكاب المستثناة فذلؾ التقسيـ: كاا

 أخاه. ةرلتُ  ا  و، كزيدةرلتُ  ا  عميو، نحك: زيد كاف لو ةمير أك سببي حممتا  فإفْ 

أك ةميراف مت بلف فبل تجكز المسألة. أك من  بلف حممت عم  أييما شست، نحك: 
 إياه لـ يةرب إال ىك. أك أحدىما مت ل كاآلخر من  ل حممت عم  المن  ل، نحك: أزيد   زيد  أ

 لـ يةرب إال إياه. ا  لـ يةرلو إال ىك، كأزيد

ةرب أخكه  ةرب أخكه أباه، كأزيد   ا  حممت عم  أييما شست، فتقكؿ: أزيداف أك سببيَّ 
 أباه.

إياه ةرب  ا  ت، فتقكؿ: أزيدحممت عم  أييما شسأك ةمير كسببي، كالةمير من  ل، 
سببي، فتقكؿ إياه ةرب أخكه. أك مت ل حممتو عميو، كال يجكز حممو عم  ال أخكه، كأزيد  

 ةرب أخاه. ةرلو أخكه، كتقكؿ كالةمير مرفكع: أزيد   ا  كالةمير من كب: أزيد

، فزعـ أنو جاسز، كاستدؿ ا  كالسببي مرفكع ا  كة إذا كاف الةمير من كبكخالف ابف الطرا
 عم  ذلؾ بقكؿ الشاعر:

ْعػػػػػػػؾا ِعْمُمػػػػػػػؾا فانتاِسػػػػػػػْب  ـْ ياْن ا  فاػػػػػػػإْف أاْنػػػػػػػتا لاػػػػػػػ
 

 ... ... ... ...  
عم  غير ال عل؛  محمكال   (إفْ )يككف االسـ المةمر بعد  قاؿ: أال ترػ أنو ال يجكز أفْ  

 ي، فيك محمكؿ عميو، فكأنو قاؿ:الشرط ال يميو إال ال عل، فيك محمكؿ عم  فعل، كلو سبب ألفَّ 
 ن عؾ، فقد تعدػ فعل المةمر المت ل إل  مةمره المت ل.لـ تا  فْ إف

؟ و زيد  ةرلو أخكه؛ ألنو يككف في تقدير: أةرلا  كال يجكز ما ذكره عندنا، ال يجكز: أزيد  
كذلؾ ال يجكز. كما ذىب إليو أبك الحسيف بف الطراكة كىـ منو، فإنو إذا تعذر فيو االبتداء لـ 

 ؛ أال ترػ قكلو:شتياؿ أ بل  يككف مف باب اال يمـز أفْ 
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 (1)الا تاجزاِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إْف ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنِ س  أْىماْكتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
 

 ... ... ... ...  
، كليس لو ةمير مرفكع كال سببي فيحمل عميو، فعم  الكجو الذؼ يتخرج ا  س ِ نْ فرفع مُ  

لـ  متا يِ أك جا  متا ما ةا  ىذا يتخرج ذلؾ، كىك إةمار ال عل في غير االشتياؿ، كأنو قاؿ: فإفْ 
 و، أؼ: إفْ أىمكتُ  س   ِ نْ مُ  ليذا ال عل المةمر. ككذلؾ: إفْ  ا  ؾ، فتككف ىذه الجممة ت سير مُ مْ ؾ عِ عا  ا نْ يا 
 ، كقد تقدـ تأكيل ىذا البيت عم  غير ىذا الكجو.س   ِ نْ ىمؾ مُ أُ 

فْ  و عميو إفْ تةع االسـ السابق مكةع ما حممتا  كاعتبار ىذه المساسل بأفْ  لـ  أمكف، كاا
جازت المسألة بعد ذلؾ فيي  بو التأخير، فإفْ  ا  عميو، كتركتو مكةعو ناكيا حممتو يمكف حذفت م

ال فيي ممتنعة  ."جاسزة قبمو، كاا
 التوضيح والتحميل:      

ما يجكز كما ال يجكز مف مساسل ىذا الباب نحك)أزيدا   عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .ظافَّ قاسما ( ك)أزيدا  ظننتاو قاسما (  كأمثاليا

أيةا  في ىذه  (3)الشاطبيما ذىب إليو أبك حياف، ككافقيما  (2)ناظر الجيشبع كقد ات
 المسألة.

 

 تعدي الفعل إلى مفعولو بحرؼ جر -454
ػ إل  م عكلو بحرؼ جر، فقمت: المسألة الثالثة: إذا كاف ال عل يتعد: " (4)أبك حياف قاؿ

بو، بالخ ض؛ ألنو  مررتُ  تقكؿ: زيدٍ  ، كال يجكز أفْ ا  بو، ن بت في االشتياؿ زيد مررتُ  ا  زيد
بقاء عممو، كىك أةعف العكامل، ال يجكز: بزيل  إةمار الخافض إيؤدؼ  بو، فتأتي  مررتُ  دٍ كاا

كما  ولجزء منو؛ ألنو بو ي ل إل  معمكلؿ مف ال عل منزلة ازَّ نا الخافض يُ  بحرؼ الجر؛ ألفَّ 
                                                 

كالبكػػرؼ،  (111بػف درسػتكيو، ت ػحيح ال  ػيح )صكا (84ص 28/4فػػي ديكانػو )ؽ ىػذا  ػدر بيػت لمنمػر بػف تكلػب (1) 
، (1/321ألدب )جدر البيػدادؼ، خزانػػة اكعبػد القػػا (3/71شػػاطبي، المقا ػد الشػػافية )جالك ( 1/468سػمط الآللػي )ج

 كعجزه:
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْجزاِعي  ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا فا ذاا ىاماْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ِفِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ذا  كااِا
  

 (.1717-4/1710تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.3/72الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.  360-6/359أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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بقاء بعةيا،  فكذلؾ ال يجكز ىذا، ي ل بيمزة النقل، فكما ال يجكز إةمار بعض الم ظة كاا
ا تعذر الخ ض رجعكا إل  الن ب بإةمار فعل لقرب الن ب مف الخ ض؛ أال ترػ أنيما كلمَّ 

كل كاحد منيما فةمة، كالمجركر  قد اشتركا في الةمير في نحك ةرلتؾ، كمررت بؾ، كفي أفَّ 
 .زيدا   ، كلقيتُ بزيدٍ  من كب مف حيث المعن ؛ إذ ال فرؽ في المعن  بيف قكلؾ: مررتُ 

ف بو، كعم  ىذا حمل قراءة ما  مررتُ  و، فأجاز: بزيدٍ با ىذا الشَّ  راعِ ف لـ يُ ف النحكييف مِ كمِ 
ـْ عاذااب ا أاِليم ا   قرأ  كاالظَّاِلِميفا أاعادَّ لاُي

    كاالظَّاِلِميفا   يككف  . كال حجة في ذلؾ الحتماؿ أفْ (1 
 ."بدؿ منيا  لاُيـْ   ىذه المم كظ بيا، ك أاعادَّ   بػ ا  متعمق

 التوضيح والتحميل:      

 .تعدؼ ال عل إل  م عكلو بحرؼ جر عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي

 

 الخالؼ في دخوؿ المصادر التي تعمل عمل الفعل في باب االشتغاؿ -455
التي تعمل عمل ال عل اختم كا في دخكليا  المسألة الرابعة: الم ادر: " (3)أبك حياف قاؿ

 في باب االشتياؿ عم  ثبلثة مذاىب:

بحرؼ م درؼ كال عل أـ  ر، سكاء أكانت مما تنحلُّ أحدىا: أنو يجكز دخكليا فيو، كت سِّ 
عم  إةمار فعل ي سره  ا  ، فتن ب زيدا  و قاسملا رْ ةا  ا  اب األمر كاالست ياـ، فتقكؿ: زيدكانت في ب

 أخاه. ا  ةرل ا  أباه، كأزيد ا  فةرل ا  ا زيد: أمَّ الم در، كتقكؿ

مف الم ع بال عل،  أك يككف بدال   ، سكاء أكاف ينحلُّ ا  ر مطمق سِّ يُ  نو ال يجكز أفْ أكالثاني: 
نما يككف االسـ المشتيل عنو الم در مبتدأ ال  ر عامبل   سِّ ، كال يُ ويتقدـ عميو معمكلكال  فيو، كاا

 االست ياـ كال مة كالشرط.غير، كي ير مف باب ما يتقدـ ك

 فبل يجكز أفْ  كاف منحبل   ، فإفْ أك بدال   لثالث: الت  يل بيف أف يككف منحبل  كالمذىب ا
فْ ، كال ي سِّ ويتقدـ معمكل  ر. سِّ يُ  جاز أفْ  كاف بدال   ر، فبل ين ب االسـ، كاا

 يعمل فيما قبمو إذا كاف نكرة غير مك كؼ. كالمبرد أجاز أفْ 
                                                 

 .]31: اإلنساف[ (1)
 (.3/136، ىمع اليكامع )جالسيكطي (2)
 (.  361-6/360أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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ر، كال يعمل فيما تقدـ عميو ألنو اسـ، فمـ مف فعمو فسَّ  اف بدال  قاؿ ابف خركؼ: إذا ك
، ر ألنو معاقب لم عل كفي معناه، كليس في تأكيل أفْ  سِّ يُ  قكة ال عل في ذلؾ، كلـ يمتنع أفْ  كا قْ يا 

 ."ر أشياء، كال تعمل سِّ كقد تُ 
 التوضيح والتحميل:      

دخكؿ الم ادر التي تعمل عمل في خبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .ال عل في باب االشتياؿ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 عدـ جواز الشغل عما ال يقبل أْف يضمر و تقدـ -456
 يككف مما يقبل أفْ  ف شرط المشيكؿ عنو أفْ المسألة الخامسة: مِ : " (2)أبك حياف قاؿ

د، كمجركر كاؼ التشبيو ف الحاؿ، كالتمييز، كالم در المؤكِّ ر كيتقدـ، فبل ي ح الشيل عةما يُ 
كاف عم  التكسع في ال عل جرػ مجرػ  كحت ، كغير ذلؾ مما امتنع إةماره، فالظرؼ إفْ 
ا عم  السعة، ، فين ب إمَّ ا  كن ب ا  و، رفعمتُ الم عكؿ بو، كات ل بال عل، نحك: يكـ الجمعة ُ  

مَّ  ع سا تَّ بينو كليف المُ  ا  الجمعة ألقاؾ فيو، فرق قمت: يكـا  كاف عم  الظرؼ ا عم  الظرؼ، فإفْ كاا
 فيو.

، الشديدا  با رْ الةَّ  ا  زيد فيو جاز الشيل عنو، نحك: ةرلتُ  ا  عسا تَّ كاف مُ  كالم در إفْ 
. كالمطمق بمنزلتو ألنو م عكؿ. كالم عكؿ معو ا  كن ب ا  ، رفعا  فتقكؿ: الةرب الشديد ةرلتو زيد

ياىا، في ير بمنزلة: زيد ػ شبة استك نزلة المجركر، تقكؿ: الخبم كأخاه،  ا  عمر  ةرلتُ  ا  الماء كاا
 فكالمجركر، نحك: هللا أطعمتُ  ا  كاف اسم ا الم عكؿ مف أجمو فإفْ . كأمَّ الخشبةا  الماءُ  أؼ: البسا 
فْ  ال فبل، كمسألتو في اإلخبار. كتجرؼ ىذه جكَّ  فإفْ  ا  كاف م در  كذا، كاا زنا إةماره جاز، كاا

 ."ال  ل كاألدكات كاألحكاـ عم  ما تقدـ. ممخص مف البسيط المشيكؿ عنيا في

 التوضيح والتحميل:      

 .عدـ جكاز الشيل عما ال يقبل أْف يةمر كيتقدـ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

                                                 

 (.3/132السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  6/361أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 ينبغي عدـ دخوؿ جمع التكسير في االشتغاؿ -457
المسألة السادسة: جمع التكسير مف خكاص األسماء، فعممو ةعيف : " (2)افأبك حي قاؿ

محقو باألسماء المحةة، كلذلؾ ساؽ لو س شكاىد مف الكبلـ بعده عف الشبو بال عل، كيُ ألنو يُ 
ةعيف، كاالشتياؿ كذلؾ قعممو مم َّ   يدخل في االشتياؿ ألفَّ ر أالَّ كالشعر. كينبيي ليذا المكسَّ 

ل عميو س، كال ثِّ ما ر، كلذلؾ لـ يُ سِّ  ا يُ  ػ عم  أفْ قكا ةعف عف الدخكؿ فيو ألنو ال يا ق، فيباب مم َّ 
نما ذكره بحكـ االنجرار؛ ألنو لا  ا ذكر اسـ ال اعل كاسـ مَّ عرض لو في مسألة مف االشتياؿ، كاا

 ر مف حيث إنو جارٍ جمعيما المكسَّ  ا  ذكر أية _، لكنو يعملكغير جارٍ  الم عكؿ، كمنو جارٍ 
 ـ.، كىك قد يعمل كما يعمل المسمَّ جارٍ كغير 

ت لو العمل، كقد ذكره س يدخل في االشتياؿ، قاؿ: ألنو قد ثبا  ز أفْ ف جكَّ ف الناس ما كمِ 
 ."يدخل فيو في باب مف أبكاب االشتياؿ، فينبيي أفْ 

 التوضيح والتحميل:      

 .ؿدخكؿ جمع التكسير في االشتيا جكاز عدـ عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 

 الخالؼ في جواز أْف يفسر إال ما يصح لو العمل -458
ر إال ما ي سِّ  المسألة السابعة: ذىب الجميكر إل  أنو ال يجكز أفْ : " (3)أبك حياف قاؿ

ر ما ال يعمل، كزعـ أنو مذىب س؛  سِّ يُ  ي ح لو العمل. كذىب ابف خركؼ إل  أنو يجكز أفْ 
فْ  (عميؾ)ت ب ب عل محذكؼ، كان ا  زيد : إفَّ (وعميكا  ا  زيد)يـ قالكا في ألن كاف  ت سير لو، كاا
 ."لمعامل ا  ر  سِّ ركه مُ فقد قدَّ  (زيد)يعمل في  ال يجكز أفْ  (عميؾ)

 

 

                                                 

 (.3/138السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.  362-6/361أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 . 362ص، المرجع السابق (3)
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 التوضيح والتحميل:      

جكاز أْف ي سر إال ما ي ح لو خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .العمل

  حياف في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك  (1)ككافق ابف القيـ الجكزؼ 

 

 تعدي الفعل ولزومو الباب الحادي والعشروف :
 

  كاؿ( و وزف( و عدد( أفعاؿ متعدية  -459
ما متعد بن سو تارة كبحرؼ جر تارة كشكر كن ح":  (2)قاؿ ابف مالؾ  ".كاا

مت مت زيدا ، ككِ ، تقكؿ: كِ ككزفا  كذكركا مف ىذه األفعاؿ أيةا  كاؿا ":  (3)كقاؿ أبك حياف
. كىذا النكع مف األفعاؿ مق كر عم  دت لزيدٍ دت زيدا ، كعدا ، كعدا نت لزيدٍ نت زيدا  ككزّ ككزّ  ،لزيدٍ 

 ".السماع

       التوضيح والتحميل:       

  .)كاؿ( ك)كزف( ك)عدد(نحك: متعدية الفعاؿ بعض األاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

، (4)عبد القاىر الجرجاني كافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو اإلماـ كقد
 أيةا . (7)، كناظر الجيش(6)، كابف عقيل(5)المرادؼككافقيما 

 

 

                                                 

 (.1/336إرشاد السالؾ )جابف القيـ الجكزية،  (1)
 (.2/151شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.7/10أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/549عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح اإليةاح )ج (4)
 (.437)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/427ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.4/1737تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (7)
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 الخالؼ في أييما أقو  األفعاؿ المتعدية يتعد  إلى اثنيف أـ إلى ثالثة؟ -460
كاختمف النحكيكف في أقكػ األفعاؿ بالنسبة لمتعدؼ بعد إجماعيـ ":  (1)قاؿ أبك حياف

اؿ، فقاؿ بعةيـ: أقكاىا ما تعدػ إل  ثبلثة؛ ألنو قد  ار إل  البلـز أةعف األفع عم  أفَّ 
 حاٍؿ عمل فيو ما ال يعمل غيره، كذىب عنو اإللياء.

كقاؿ بعةيـ: أقكاىا ما تعدػ إل  اثنيف يجكز االقت ار عم  أحدىما. قاؿ النحاس: 
 ."ف مما يمي ما يتعدػ إل  ثبلثة إنما ىك مما يتعدػ إل  م عكلي كىذا ىك القكؿ ال حيح؛ ألفَّ 

       التوضيح والتحميل:       

أييما أقكػ األفعاؿ المتعدية خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .يتعدػ إل  اثنيف أـ إل  ثبلثة؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد اتبع المرادؼ

 

 جواز ما يتعد  بنفسو أْف ُيعد  بالالـ -461
ما يتعدػ بن سو قد يجكز في بعةو  كلـ يتعرض الم نف إل  أفَّ ":  (3)قاؿ أبك حياف

يتعدػ إليو بحرؼ  ػ بالبلـ في حاؿ ما. كنقكؿ: المتعدؼ بن سو إل  كاحد يجكز أفْ دَّ ُيعا  أفْ 
؛ لزيدٍ  ةرلت، كال يجكز: ةرلتُ  زيدٍ ـ، كذلؾ إذا تقدـ عم  ال عل، تقكؿ: لِ بلالجر، كىك ال

 إال ةركرة أك نادرا ، قاؿ الشاعر: بدخكليا عم  الم عكؿ متأخرا  

ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيبل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْف تاكااقاْ ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قا مامَّ  فا
 

 (4)أناْخناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلْمكابلاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل فااْرتامْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كقاؿ: 

 

 

                                                 

 (.7/28أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.440-439)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.29-7/28أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
كالخالػػدييف، حماسػػة الخالػػدييف  (102ابػػف طباطبػػا، عيػػار الشػػعر )ص ف عبػػد العػػزػ الُجينػػي فػػيالبيػػت لعبػػد الشػػارؽ بػػ (4) 

 .  (1/171كالتبريزؼ، شرح ديكاف الحماسة )ج (322اسة )صكالمرزكقي، شرح ديكاف الحم (49)ص
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ياْثػػػػػػػػػػػػِربا  ػػػػػػػػػػػػا باػػػػػػػػػػػػْيفا اْلِعػػػػػػػػػػػػرااِؽ كا ماْكػػػػػػػػػػػػتا ما ما  كا
 

اِىػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ   ُمعا ـٍ كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػارا ِلُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػِم ػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاجا ُمْمك 
(1) 

 
رمي: قاؿ األخ ش كأبك عمرك: تدخل تأكيدا  ُمسمما . قاؿ الج را اجأ، ك أؼ: أنخنا الكبلكلا 

 ـ الم عكؿ، كال يجكز في غير ذاؾ إال إذا اةطر شاعر، نحك قكؿ النابية:إذا ُقدِّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  ـْ أْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذْؼ ِلُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمماٍة حا ا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالا   ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد هللِا ُمْكِجباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ُعةا ِبحا
(2) 

 )لؾ أفْ )التنبيو(:  لبلـ في غير الشعر جاسز، قاؿ فيدخكؿ ا كظاىر كبلـ أبي ال تح أفَّ  
ـْ   :  الم عكؿ تككيدا ، كقكلو تعال تجعل البلـ مك مة إل راِدؼا لاُك

ْؤياا  ، ك(3         ِلمرُّ
تاْعُبُركفا 
. انتي . ككذا قاؿ (نت البلـ إلعانة ال علسُ ـ فيو الم عكؿ، فحا ىذا ُقدِّ  ، غير أفَّ (4 

نو قكلو تعال : تأخر، لكف أحسنيا إذا تقدـ، كم تدخل تقدـ أك فْ أالمبرد، قاؿ: )ىذه البلـ يجكز 
  ْراِدؼا لاُكـ )  انتي". 

       التوضيح والتحميل:       

 .جكاز ما يتعدػ بن سو أْف ُيعدػ بالبلـاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره.  (6)، كابف عقيل(5)اتبع المرادؼك 

، كابف (7)اكو عم  ابف مالؾ النحاة أمثاؿ ابف ع  كرككافق أبك حياف فيما استدر   
 في ىذه المسألة.  (11)، كالسيكطي(10)كالعيني ،(9)السميف الحمبي ، كاتبعيـ(8)األثير

 
                                                 

كابػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر  (270حبيػػػب الطػػػاسي، الكحشػػػيات )صك ( 112ص 27/14)ؽالبيػػػت البػػػف ميػػػادة فػػػي شػػػعره  (1) 
خالػد ( 3/1223العينػي، المقا ػد النحكيػة )جك  (3/343برؼ، شػرح ديػكاف المتنبػي )ج( أبك البقاء العك67الشعر )ص

 .(2/580يكطي، شرح شكاىد الميني )جكالس (1/643زىرؼ، شرح الت ريح )جاأل
 ي ديكانو. ، كلـ أقف عميو ف(7/29حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج يأب البيت لمنابية الذبياني في (2) 
 .]72: النمل[ (3)
 .]43: يكسف[ (4)
 (.439)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/432ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.67ةراسر الشعر )صابف ع  كر،  (7)
 (.438-1/437ابف األثير، البديع )ج (8)
 (.473-5/472السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (9)
 (.1224-3/1223ا د النحكية )جالعيني، المق (10)
 (.2/455ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (11)
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 مواضع تقديـ المفعوؿ عمى الفعل وجوباا  -462
تةمف معن  است ياـ أك شرط أك أةيف إل  ما  كتقديمو إفْ ":  (1)قاؿ ابف مالؾ
 ".ب أماتةمنيما أك ن بو جكا

يككف  كنقص الم نف مما يجب فيو تقديـ من كب ال عل عميو أفْ : " (2)كقاؿ أبك حياف
ِإيَّاؾا ناْعُبُد   مثالوك ةميرا  من  بل  لك تأخر لـز ات الو، 

 لك تأخر فجاز ات الو لـ يمـزك ، (3 
 كو.طيتُ تقديمو؛ ألنو لك تأخر لـ يجب ات الو، بل يجكز، فتقكؿ: الدرىـ أعطيتؾ إياه، كأع

يككف المعمكؿ كـ الخبرية، فإنو يجب تقديميا عم  العامل،  كنقص الم نف أيةا  أفْ 
 فتقكؿ: كـ غبلـ ممكت! تريد: كثيرا  مف اليمماف ممكت.

ة لمعرب، كحك  األخ ش أنو يجكز تقديـ العامل في كـ الخبرية عمييا في لية رديّ 
 ف.! أؼ: ممكت كثيرا  مف اليممافتقكؿ: ممكت كـ غبلـٍ 

، كجع را  يككف النا ب فعل أمر دخمت عميو ال اء، نحك: زيدا  فاةرْب  كنق و أيةا  أفْ 
 ."، ذكر ذلؾ بعض أ حابنا فيما يمـز فيو تقديـ الم عكؿفاشتـْ 

       التوضيح والتحميل:       

 .مكاةع تقديـ الم عكؿ عم  ال عل كجكبا  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

ابف جابر  ككافقيـ ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (5)، كابف عقيل(4)كقد اتبع المرادؼ
 أيةا . (7)، كالسيكطي(6)اليكارؼ 

 

 
 

                                                 

 (.2/152شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.39-7/38أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 .]5: ال اتحة[ (3)
 (.441)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/435ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.2/183جابر اليكارؼ، شرح أل ية ابف مالؾ )ج ابف (6)
 (.2/9ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
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 الخالؼ في حذؼ الفاعل وأحد المفعوليف اختصاراا  -463
الم عكؿ بو غير المخبر عنو كالمخبر بو كالمتعجب منو  حذؼ كثيرا  يُ ":  (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".عاممو محذكفا  كالمجاب بو كالمح كر كالباقي 

 يككف اقت ارا  أك اخت ارا : إفْ  إما أفْ  الحذؼ في باب ظفَّ  فَّ أك : " (2)كقاؿ أبك حياف
مّ كاف الحذؼ اقت ارا  فإمّ  ا ا عم  ال اعل دكف الم عكليف، كفيو ثبلثة المذاىب السابق ذكرىا. كاا

فْ  ذفت الم عكليف جاز، كاف الحذؼ اخت ارا  كح عم  ال اعل كأحد الم عكليف، كذلؾ ال يجكز. كاا
أك أحدىما فالجميكر عم  الجكاز، كىك عزيز قميل. كخالف ابف ممككف، فقاؿ: ال يجكز حذؼ 

فْ  ـا  أحدىما اخت ارا . كاا فيجكز حذؼ ما شست مف الثبلثة اخت ارا  كحذؼ  كاف في باب أعم
 ."كأرػ  ـا ف يو المذىباف المذككراف في ف ل أعما  ا  ثبلثتيا اخت ارا ، كأما اقت ار 

       التوضيح والتحميل:       

حذؼ ال اعل كأحد الم عكليف خبلؼ النحكييف فياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .عم  سبيل االخت ار

 إل  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (3)كنحا السيكطي        
 

 األفعاؿ التي أغنى التضعيف فييا عف اليمزةمذاىب النحاة في  -464
تدخل في ىذا الباب عم  الثبلثي غير المتعدؼ إل  اثنيف ىمزة ":  (4)مالؾقاؿ ابف 

 ".كاف الزما   إفْ  ، كي ير متعديا  إف كاف متعديا   زاد م عكال  يُ النقل فا 

كظاىر كبلـ الم نف اقتياس التعدؼ باليمزة فيما ذكر إال في : " (5)كقاؿ أبك حياف
 فيو أرلعة مذاىب:األفعاؿ التي أغن  التةعيف فييا عف اليمزة، ك 

 أحدىا: أنو سماع في البلـز كالمتعدؼ إل  كاحد، كىك مذىب المبرد.

                                                 

 (.2/161شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.7/55أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/550ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.2/163شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.60-7/58التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (5)
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أبي عمي، كظاىر مذىب كالثاني: أنو قياس فييما، كىك مذىب أبي الحسف، كظاىر 
 كبلـ الم نف في غير المتعدؼ.

ع: كالثالث: أنو قياس في البلـز سماع في المتعدؼ، قاؿ شيخنا أبك الحسيف بف أبي الرلي
    كىذا ظاىر مذىب س.

 كالرابع: أنو قياس في كل فعل إال في باب عممت، كىك مذىب أبي عمرك كجماعة.

ذىب ل باليمزة مذىب س أنو مسمكع، كمقنكقد ذكر ال عل البلـز فقاؿ: كالكقاؿ السييمي 
الت  يل، فينظر إل  كل فعل اكتسب منو غيره أنو مقيس عم  اإلطبلؽ. قاؿ: )كال حيح 

نحك قاـ كقعد كناـ كمش  كجرػ كفيـ إل  غير النقل، قبل ل   ة في ن سو لـ تكف فيو ال اع
، و الحديثا عتُ و، كأسما متُ و، كأنا متُ و عم  ال  ة، نحك أقا ؾ، ف ي مثل ىذا يقاؿ أفعمتو، أؼ: جعمتُ لذ

كر الذؼ ىك أردت الذِّ  كر الذؼ ىك ةد النسياف، فإفْ أردت الذِّ  و إفْ و رلَّ رتُ ، كأذكا و الخبرا متُ كأعما 
و حتُ و، ككذلؾ ال تقكؿ أذبا متُ و إياه، كال أشتا حتُ و فبلنا ، كما ال تقكؿ أمدا رتُ بالمساف لـ تقل أذكا 

ر منيا عم  ىيسة لـ يكف ِ  ال اعل في مثل ىذه األفعاؿ لـ يا  و يذبحو؛ ألفَّ ، أؼ: جعمتُ الكبشا 
، المبفا  الرغيفا  لتُ أشرا عمييا، كال ح ل منيا في ذاتو ك ف باٍؽ فيو؛ أال ترػ كيف تقكؿ: 

العجل؛ ألنو شيء خالط ال اعل، كىك الذؼ  ار م عكال  بعد دخكؿ اليمزة،  بَّ حُ  لت الييكدُ شرِ كأُ 
  ة حا مة فيو بعد الشرب،  الرؼَّ  و؛ ألفَّ يتُ زيدا  ماء ، لكف تقكؿ: أركا  لتُ تقكؿ: أشرا  ح أفْ قبُ كيا 

 ( انتي  كبلمو.يتمسب ىذا القياسعم  ىذا األ ل  و، فقسشتُ كما تقكؿ في ةدىا: أعطا 

و، بتُ ، كأذىا زيد   العرب تزيد اليمزة لمتعدؼ، فتقكؿ: ذىبا  كذكر س في آخر الكتاب أفَّ 
مو: )كىذا ثُ ل، كىي كميا غير متعدية، ثـ قاؿ في أثر مُ ثُ ىناؾ مف المُ  و، كأكثرا جتُ ، كأخرا جا را كخا 
ال  مذىب س أنو ينقاس في كل فعل ر أفَّ مناط القياس الكثرة، فالظاى ( انتي . كال شؾ أفَّ كثير

ي؛ أال ترػ أنؾ ال نِ لِ )كليس كل فعل كأكْ   آخر. كقاؿ س: يتعدػ إذا لـ تدخل عميو اليمزة لمعن  
، فمذىبو أنو متعدٍّ  ي آخذ، كأخذا نِ مْ عا ني بمعن  اجْ ذْ أنو ال يقاؿ آخِ  ني درىما (. فيذا نصذْ آخِ تقكؿ: 

 ."لبلـزال ينقاس في المتعدؼ، كينقاس في ا

       التوضيح والتحميل:       

في األفعاؿ التي أغن  التةعيف  كييفمذاىب النحاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .فييا عف اليمزة
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 في ىذه المسألة، ما ذكره أبك حياف (3)، كناظر الجيش(2)، كابف عقيل(1)كقد اتبع المرادؼ
 في ذلؾ أيةا . (4)كتابعيـ السيكطي

 

 ية بالتضعيفمذاىب التعد -465
العيف ما لـ تكف  تةعيفُ  يني عنيا قميبل  كيُ  عاقب اليمزة كثيرا  كيُ ":  (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".ىمزة

في التعدية بالتةعيف مذىباف: أحدىما: أنو سماعي في المتعدؼ : " (6)كقاؿ أبك حياف
، كىك ظاىر مذىب س. كالثاني: أنو قياس  ."كالبلـز

       التوضيح والتحميل:       

 .التعدية بالتةعيف النحكييف في مذاىباستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 في ىذه المسألة ما ذكره أبك حياف (9)، كناظر الجيش(8)، كابف عقيل(7)كقد اتبع المرادؼ
 في ذلؾ أيةا . (10)ككافقيـ السيكطي

 

  َخبَّر( مف أفعاؿ التضعيف -466
ل عم  غيره، كلـ مْ   ثبلثة دكف حا ػ إلكلذلؾ كجد في أفعل ما يتعدّ ":  (11)قاؿ ابف مالؾ

دَّثا  إالّ  لا عّ يكجد ذلؾ في فا   ".كىما محمكالف عم  أعمـ بتةميف معناىانابَّأا كحا

                                                 

 (.446-445)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/446ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1767-4/1766تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.3/11ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.2/163شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.7/60ييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذ (6)
 (.446)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
 (.1/446ابف عقيل، المساعد )ج (8)
 (.4/1767تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (9)
 (.3/11ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (10)
 (.2/164شرح التسييل )جابف مالؾ،  (11)
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 ". ثا دَّ كحا  أا بَّ ر، فإنيا في التةعيف مثل نا بَّ كنقص الم نف خا : " (1)كقاؿ أبك حياف

 التوضيح والتحميل:  

بَّر( ، كىك:تةعيفمف أفعاؿ الفعل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  كأيدىـ ق )خا
 أيةا . (2)السيكطي

 

 ما يتـ تعديتو بالفعل -467
ػ بو ال عل إال اليمزة دّ عا ا يُ مّ كلـ يذكر الم نف في ىذا ال  ل مِ : " (3)قاؿ أبك حياف

 هُ خدّ  را عِ ؼ تةعيف البلـ، كىك غريب، كذلؾ نحك  ا دّ عا كالتةعيف لمعيف. كزاد بعةيـ فيما يُ 
 الخبزا  زيد   ـا عِ و، كطا تُ حْ با قْ تا كاسْ  الشيءُ  حا بُ و، كقا تُ نْ سا حْ تا كاسْ  زيد   فا سُ كالتاء، نحك حا و. كالسيف رتُ را عْ ك ا 
ش . كما  كجمسا  و في سارا تُ يْ اشا كما  وتُ سْ الا و كجا تُ رْ ايا . كألف الم اعمة، نحك سا و الخبزا تُ مْ عا طْ تا كاسْ 

  ا سِ ، ككا ىا هللا  را تا الرجل، كشا  ت عيفُ رْ تِ كالتييير بحركة العيف، كذلؾ في مذىب الككفييف، قالكا: شا 
يات رد شيء منيا. كزادكا في المعدِّ يات، كال يطَّ . فيذه أرلع معدِّ ا  ثكب ا  عمر  سا زيد  ، ككا الثكبا  زيد  

نما ذكرنا ىنا ما يظير بو لمم عكؿ الن ب، أمّ الباء، لكنَّ  فْ  -ا الباء فإنيايا حرؼ جر، كاا كاف  كاا
 ".ليس م عكال  في الم ع فإنو -ما بعدىا م عكال  في المعن 

       التوضيح والتحميل:       

 .ما يتـ تعديتو بال علأنكاع استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

في ىذه المسألة،  ما ذكره أبك حياف (6)، كناظر الجيش(5)، كابف عقيل(4)كقد اتبع المرادؼ
 في ذلؾ أيةا . (7)كتابعيـ السيكطي

 

 
                                                 

 (.7/62أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/572ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.63-7/62أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.447)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/447ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.4/1768تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
 (.3/12ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
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 معموالا واحداا  فصاعداا  العامميف ازعتن الباب الثاني والعشروف :
 

 مصطمح العماؿ  -468
 ".ا  كاحد ع العامميف ف اعدا  معمكال  باب تناز ":  (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".ىذا الباب م طمح عميو بباب اإلعماؿ، كلباب التنازع":  (2)كقاؿ أبك حياف

       التوضيح والتحميل:       

أال كىك م طمح  ػ لم طمح التنازعأخر  تسميةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 اإلعماؿ.

 ما ذكره أبك حياف. (5)، كناظر الجيش(4)، كابف عقيل(3)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذكره أبك حياف كتبلميذه في ىذه المسألة. (6)الشاطبيكافق ك  
 

 ما ُيشترط في العامميف  -469
نما ط ابف ع  كر في العامميف ككنيما مت رفيف. قكشرا ":  (7)قاؿ أبك حياف اؿ: "كاا

كأخكاتيا مف العكامل غير المت رفة؛ فإنو ال  تحرز ا مف إفَّ  يككف العامل مت رفا   شرطنا أفْ 
فعل التعجب  ذلؾ ال يككف في فعمي التعجب؛ ألفَّ  يجكز فييا اإلعماؿ". كاقتة  شرطو ىذا أفَّ 

 غير مت رؼ.

هللا، كقد يككف  بدا ع كشاتـ   كقاؿ بعض أ حابنا: قد ال يككف فيو فعل، نحك: ىذا ةارب  
 .ا  زيد وا مْ كلا  اؾِ را ، كتقكؿ: تا (8) وطا  أحدىما فعبل  كاآلخر غير فعل، نحك قكلو تعال  

                                                 

 (.2/164شرح التسييل )جمالؾ، ابف  (1)
 (.7/64أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.448)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/448ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.4/1771تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.3/167الشافية )ج الشاطبي، المقا د (6)
 (.65-7/64سي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندل (7)
 .]1: طو[ (8)
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 كفي البسيط: "كال يقاؿ:

ػػػػػػاتا  ػػػػػػاتا  ...  ىاْييا ِقْيػػػػػػقُ  ىاْييا العا
(1)      ... 

 
 ...              ...          ...    ...  

اني، كقالو أبك عمي. قاؿ الجرجاني: )العقيق كشبيو مف باب اإلعماؿ كما قاؿ الجرج 
 ةمر لو عم  شريطة الت سير، فكأنو قاؿ: ىيياتا في البيت مرفكع بيييات الثاني، كاألكؿ قد أُ 

ما إةماره، كاألكؿ ال يجكز، كأمّ قيقُ العا  ىيياتا  قيقُ العا  ا ( انتي . ألنو يمـز إما حذؼ ال اعل كاا
ـا  الثاني فؤلفَّ  ـا  قكلنا قا ىذا الباب  الثاني عامل؛ ألفَّ  يس مف باب اإلعماؿ، إذ ال نسمـ أفَّ زيد ل قا

 ."انتي  (فيو مف اجتذاب عامميف مختم يف، كىذا ليس كذلؾ بدَّ  ال
       التوضيح والتحميل:       

 .شترط في العامميفشركط ال بدَّ أْف تُ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (3)، كابف عقيل(2)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)العيني كأيد
 

 (وأعطاني أخوؾ درىميف عطيتُ الخالؼ في إعماؿ قوليـ  أ -470
 :مساسل مف ىذا الباب":  (5)قاؿ أبك حياف

االقت ار عم  كل كاحد أعطيت يجكز  أخكؾ درىميف: م عكال  كأعطاني  األكل : أعطيتُ 
مي  ن ب الدرىماف بو، كمُ بل  بالنسبة إل  درىميف، فيُ عما يككف األكؿ مُ  منيما، فيل يجكز أفْ 

مي  بالنسبة ال اعل، كمُ  إل بل  بالنسبة عما بالنسبة إل  ال اعل الذؼ ىك أخكؾ، كيككف الثاني مُ 
مف في ذلؾ: اني، اختُ ثاألكؿ لؤلكؿ كالم عكؿ الثاني لم إل  الدرىميف، فتككف قد حذفت الم عكؿ

                                                 

أبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي، المسػػػاسل ك ( 1/64كال راىيػػػدؼ، العػػػيف )ج (56ص 1/55ديكانػػػو )ؽلجريػػػر فػػػي ىػػػذا جػػػزء بيػػػت  (1) 
ابػف يعػيش، ك ( 1/192)ج كالقيسي، إيةاح شػكاىد اإليةػاح (6/2258الجكىرؼ، ال حاح )جك  (241الحمبيات )ص

 البيت ىك:ك  ،(13/553ف منظكر، لساف العرب )جباك  (3/19شرح الم  ل )ج
ِقْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق كاأىُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتا العا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتا ىاْييا ْييا  فايا

 
ِقْيِق ُنكااِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُموْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتا ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّّ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعا  كىاْييا

  
 (.448)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/449ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.3/1013العيني، المقا د النحكية )ج (4)
 (.7/120بك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأ (5)
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ىذا ال عل مما يتعدػ إل  م عكليف يجكز االقت ار عم   كف إل  جكاز ذلؾ؛ ألفَّ فذىب الككفي
تحذؼ ما  السبيل في ىذا إذا أعممت الثاني أفْ  أحدىما. كذىب الب ريكف إل  أنو خطأ؛ ألفَّ 

 ."كاف األكؿ
       التوضيح والتحميل:       

ـ )أعطيُت كأعطاني في إعماؿ قكليخبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .أخكؾ درىميف(

 

 (كمَّمُت وَكمَّمني أخوؾ كممتيفالخالؼ في إعماؿ   -471
ة مني أخكؾ كممتيف: ىذه المسألة مف مادّ مَّ ككا  متُ المسألة الثانية: كمَّ ":  (1)قاؿ أبك حياف

تن ب كممتيف إل  بال عل الثاني، كيجكز عند  المسألة األكل ، فعند الب رييف ال يجكز أفْ 
تن بيما بال عل األكؿ إذا كانتا في آخر الكبلـ. كىذا خطأ عند الب رييف؛ ألنؾ  فييف أفْ الكك 

تقكؿ: ككممتيما، فيذىب  إنما شرطت إعماؿ الثاني، فكيف تؤكد األكؿ، كتعممو، كيجب أفْ 
يما متُ ككمَّ  تُ ممَّ إعماؿ الثاني، كت ير كأنؾ أعممت األكؿ، كلك أردت إعماؿ األكؿ لقمت: ك

فبل اختبلؼ  -يفتمني كممتيف أخكؾ، فجست بيما متكسطأك كمَّ  متُ قمت: كمَّ  خاؾ، فإفْ كممتيف أ
تن ب كممتيف بالثاني ال غير. كسبب االت اؽ أنؾ لك ن بت كممتيف  بيف النحكييف في أفْ 

مني كأخكؾ؛ ألنو مني كمعمكلو الذؼ ىك أخكؾ بأجنبي مف كمَّ باألكؿ لكنت قد ف مت بيف كمَّ 
 ."كىك ال يجكز ،متُ معمكؿ لكمَّ 

       التوضيح والتحميل:       

مَّمني خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  في إعماؿ قكليـ )كمَّمُت ككا
 .أخكؾ كممتيف(

 

 

 

 

                                                 

 (.7/120أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 الخالؼ في إعماؿ قوؿ امرئ القيس:  -472

ػػػػػػػػػػةٍ  ِعيشا ماػػػػػػػػػػْك أّف مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػعا  ألْدنػػػػػػػػػػ  ما  فا
 

ػػػػػػاؿِ   ِميػػػػػػل  ِمػػػػػػفا الما ـْ أْطُمػػػػػػْب، قا لػػػػػػ  كا ػػػػػػاني، كا
 

 المسألة الثالثة: قكؿ امرغ القيس:":  (1)قاؿ أبك حياف

ػػػػػػػػػػةٍ  ِعيشا ماػػػػػػػػػػْك أّف مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػعا  ألْدنػػػػػػػػػػ  ما  فا
 

ػػػػاؿِ   ِميػػػػل  ِمػػػػفا الما ـْ أْطُمػػػػْب، قا لػػػػ كا ػػػػاني، كا
(2) 

يتنازع  شرطو أفْ  فَّ اختم كا فيو: فذىب جميكر الب رييف إل  أنو ليس مف اإلعماؿ؛ أل 
نما لـ يتنازعاه ألنؾ لك حذفت المعمكؿ العامبلف، قالكا: كلـ يتناز  عا الختبلؼ المقتة ، كاا

ألدن   الجكاب األكؿ كأقررت مكانو لـ أطمب ل سد المعن ؛ إذ كاف يككف التقدير: لك سعيتُ 
ف سع  ألدن  معيشة طمب قميبل  مف الماؿ، معيشة لـ أطمب قميبل  مف الماؿ، كليس كذلؾ، بل ما 

يككف مف باب اإلعماؿ. قاؿ س:  ُي سد المعن  لـ ي ح أفْ  ا كاف جعمو جكابا  كك اه القميل، فممّ 
مف الماؿ كلـ أطمب الممؾ؛ ألنو  (. كقاؿ الب ريكف: المعن : ك اني قميل  )لك ن ب ل سد المعن 

 المراد ىك ىذا المعن  قكلو بعد: فَّ أطمب الممؾ. كيكةح ينتظـ لك سعيت ألدن  معيشة لـ أ

ْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ُمؤثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  ِلما لاِكّنما  لٍ كا
 

قػػػػػػػػد ُيػػػػػػػػدِرُؾ الماجػػػػػػػػدا الُمؤثّػػػػػػػػلا أمثاػػػػػػػػالي  كا
(3) 

كقدره الككفيكف: كلـ أطمب الكثير. كىك تقدير  حيح أيةا ، كلكف تقدير الب رييف  
 أمكف في المدح.

 فإف قمت: كيف جاء بو أبك عمي ال ارسي عم  اإلعماؿ؟

 نشاده لكثير:شبو اإلعماؿ بتداخل الجممتيف بالعطف، كنظير ذلؾ إقمت: إنما أراد أنو يُ 

ػػػػػػػػػػػػي نِّ ْت  -كااِا ػػػػػػػػػػػػدَّ ْف  ا قااِسػػػػػػػػػػػػل   -كااِا  لاُمػػػػػػػػػػػػْثٍف كا
 

لَّػػػػػػػػػػػػػػتِ   اناػػػػػػػػػػػػػػْت ِإلاْيناػػػػػػػػػػػػػػا أازا ػػػػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػػػػا ِبما ماْييا  عا
 

                                                 

 (.125-7/120أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
كأبػي محػػمد السػيرافي، شػرح أبيػات ( 1/340كابػف قتيبػة، عيػكف األخبػار )ج( 139البيت المرغ القيس في ديكانو )ص (2) 

كالسػػػميف  (1/569كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، البحػػػر المحػػػيط )ج( 65كابػػػف عػػػدالف، االنتخػػػاب )ص (1/30بكيو )جسػػػي
كال يركزآبػػػادؼ، ب ػػػاسر ذكؼ التمييػػػز  (3/460( كابػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي، المبػػػاب )ج2/352الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج

 (.  1/237العيني، المقا د النحكية )جك  (4/452)ج
كأبػي محػػمد السػيرافي، شػرح أبيػات ( 1/340كابػف قتيبػة، عيػكف األخبػار )ج( 139في ديكانو )صالبيت المرغ القيس  (3) 

كالسػػػميف  (1/569كأبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي، البحػػػر المحػػػيط )ج( 65كابػػػف عػػػدالف، االنتخػػػاب )ص (1/30سػػػيبكيو )ج
سر ذكؼ التمييػػػز كال يركزآبػػػادؼ، ب ػػػا (3/460( كابػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي، المبػػػاب )ج2/352الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج

 (.  1/237العيني، المقا د النحكية )جك  (4/452)ج



 549 

ػػػػػػػػػػػػػزَّةا بػػػػػػػػػػػػػالرَّداػ اِعي لعا ػػػػػػػػػػػػػا أناػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػدَّ ما  كا
 

لَّػػػػػػػػػػػػػتِ   ػػػػػػػػػػػػػزَّةا زا ػػػػػػػػػػػػػامٍت إْف ناْعػػػػػػػػػػػػػُل عا كاالا شا
(1) 

 
 ل أيةا  بيف ٍف كمعمكلو، كفثْ ما عطف ف ل بيف مُ عم  أنو شبيو اإلعماؿ؛ ألنو لّ 

جنبيا  أفي البيت ما فعل ىنا، كليس قكلو )كلـ أطمب( ٍف، ف عل ال ارسي ثْ قاسل كمعمكلو بمعمكؿ مُ 
نما ىك تسديد؛ ألفَّ  المعن : كلـ أطمب الممؾ. كلـ يجيء بو س  مف الكبلـ، كليذا ف ل بو، كاا

إنما رفع ألنو لـ )فغير اإلعماؿ؛ أال ترػ إل  قكلو: عم  اإلعماؿ، بل جاء بو عم  أنو مف 
نما المطمكب عنده الممؾ(يجعل القميل مطم القميل مطمكبا ؛ أال تراه ، فالطمب ال يتكجو عم  كبا ، كاا

 (. ب ل سدد ذلؾ كنا رِ )كلك لـ يُ يقكؿ: 

 ىذا البيت قكؿ الشاعر: كنظيرُ 

 ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدْيناا ِبالّتكااِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ْمػػػػػػػػػػػػتِ  -ُنِحػػػػػػػػػػػػبُّ   لاػػػػػػػػػػػػْك ماطا الكااِعػػػػػػػػػػػػِدْيناا -كا
(2) 

نما أراد: نُ بُّ حِ نُ دينا، إنما يطمبو ال يطمب الكاعِ  متِ طا ما  ألفَّ   ا، نا تِ مْ طا الكاعدينا كلك ما  بِّ حِ ، كاا
 ما تكجو األكؿ.فمـ يتكجو الثاني لّ 

ىاذاا عاطااُؤناا فااْمُنْف أاْك أاْمِسْؾ   :( في قكلو تعال كمثمو ما قاؿ أبك عمي في )التذكرة
ابٍ  ْيِر ِحسا ِإفَّ  َّا ياْرُزُؽ    ف سعة، كقكلو:مِ  طِ المعن : أعْ  الباء متعمقة باْمُنْف؛ ألفَّ  فَّ : إ (3)ِبيا

ابٍ  ْيِر ِحسا اُء ِبيا ْف ياشا  ق بو اإلمساؾ.يمف سعة، كال ي، أؼ: يعطي مِ  (4)ما

كف مكُ ي، كاألستاذ أبك إسحاؽ بف مُ نّ شا كذىب األستاذ أبك ذر م عب بف أبي بكر الخُ 
إل  أنو مف اإلعماؿ،  -ار ّ األستاذ أبك عمي فيما حكاه عنو أبك ال ةل ال َّ في أحد قكليو، ك 

مك معطكفا  عم  ك اني، بل يككف عم  استسناؼ الجممة، أؼ: قالكا: ال يككف كلـ أطمب جكابا  لِ 
كما ذكرنا معطكفة عم  الجممة  ةالماؿ، كتككف ىذه الجممة مستأن  كأنا لـ أطمب قميبل  مف

 كجكابيا.المنعقدة مف لك 

 أفْ  العامميف في ىذا الباب ال بدَّ  )بأفَّ ذ أبك الحسف بف ع  كر ىذا القكؿ األستا كردَّ 
أك يككف ال عل ل معتبرا ،   ليككف بحرؼ العطف؛ حت  ال يككف ا يشتركا، كأدن  ذلؾ أفْ 

                                                 

كابػف حمػدكف، التػذكرة  (2/109كالقالي، أمالي القالي )ج (102-101ص 34-3/33)ؽالبيتاف لكثير عزة في ديكانو  (1) 
 .  (5/220البيدادؼ، خزانة األدب )ج ( كعبد القادر6/173الحمدكنية )ج

 .  (197( كالمرزلاني، المكشح )ص208ص 68/2)ؽيس الرقيات في ديكانو البيت لعبيد هللا بف ق (2) 
 .]39: ص[ (3)
 .]37: آؿ عمراف[ (4)
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الثاني معمكال  لؤلكؿ، كذلؾ قكلؾ: جاءني يةحؾ زيد، فتجعل في جاءني ةميرا ، أك في 
حت  ال يككف ىذا ال عل فا بل ، فتككف الجممتاف قد اشتركتا أدن  اشتراؾ، فيسيل  يةحؾ،

ما أسع  فإنؾ ت  ل بجممة أجنبية،  لك أفَّ إذا جعمت كلـ أطمب معطكفا  عم   ال  ل، كأما
دا ، كالعرب ال تتكمـ زي كأىنتُ  ليست محمكلة عم  ال عل األكؿ، فتككف إذ ذؾ بمنزلة: أكرمتُ 

 انتي . ( بيذا أ بل  

 فْ أفي العطف، ك كىذا الذؼ ذكره ابف ع  كر مف انح ار التشريؾ بيف جممتي التنازع 
ليس كما ذكر، كقد  -يككف ال عل معمكال  لؤلكؿ، كأنو ال يقع اإلعماؿ إال عم  ىذيف الكجييف

 تتبعت مكارد التنازع، فكجدتو ال ينح ر فيما ذكر؛ أال ترػ أنيـ جعمكا مف التنازع قكلو:

اسنػػػػػػػػػػػػػػػا   لاػػػػػػػػػػػػػػػكْ  يَّػػػػػػػػػػػػػػػا قاػػػػػػػػػػػػػػػْبماُيفَّ ظاعا ػػػػػػػػػػػػػػػافا حا  كا
 

ـُ   ْمػػػػػػػػػػػػػػزا زا ـُ ُكُجػػػػػػػػػػػػػػكىاُيفَّ كا ِطػػػػػػػػػػػػػػي ّيػػػػػػػػػػػػػػا الحا حا
(1) 

ا الثاني كىك جكاب لك، كال اشترؾ بينيما بحرؼ ا األكؿ كىك خبر كاف، كحيَّ فتنازع حيَّ  
 ا األكؿ. كقكؿ اآلخر:ا الثاني معمكال  لحيَّ عطف، كال حيَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظا ُيْعِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النَّاِظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػِبُعكا
 

اعاوْ فا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا ـُ لاما إذاا ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(2) 

حرؼ عطف، كال عمل لم عل األكؿ في الثاني. كقكؿ  َـّ كا، كليس ثا حُ ما عشي كلا تنازع يُ  
 اآلخر:

ْح أُلْرِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػياُو ِبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعِرؼ  ْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  كا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاالا   ػػػػػػػػػػػػػػػابا ما لاِسْيمػػػػػػػػػػػػػػا  أْف ياُكػػػػػػػػػػػػػػػكفا أ ا
(3) 

 و. كقكؿ اآلخر:يا رِة ح كألُ تنازع أمدا  

 

 

                                                 

جع ػػر  يأبػػك  (6/173كابػػف حمػػدكف، التػػذكرة الحمدكنيػػة )ج (271المرزلػػاني، المكشػػح )صالبيػػت لعػػركة بػػف أذينػػة فػػي  (1) 
، كلػػـ أقػػف عميػػو فػػي ديكانػػو كنسػػب البيػػت عػػةلعمػػر بػػف أبػػي رليكنسػػب البيػػت  (242)ص المجمػػكع الم يػػفاألفطسػػي، 

 . (2/124( كالسراج القارؼ، م ارع العشاؽ )ج82الخالدييف، حماسة الخالدييف )ص لعمر بف أبي رليعة في
كخالػػػػد األزىػػػػرؼ، شػػػػرح الت ػػػػريح  (3/1015لعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػة )جا فػػػػي عاتكػػػػة بنػػػػت عبػػػػد المطمػػػػبالبيػػػػت ل (2) 

     .(1/484)ج
ابػف جنػي، التمػاـ فػي ت سػير أشػعار ىػذيل  فػي كنسػب البيػت لػذؼ الرمػةكلػـ أقػف عميػو فػي ديكانػو.  الرمػة،البيت لذؼ  (3) 

 (1/106عمػي القيسػي، إيةػاح شػكاىد اإليةػاح )ج يأبػك  ( 1/269كابف الشػجرؼ، أمػالي ابػف الشػجرؼ )ج (77)ص
    (.3/171الشاطبي، المقا د الشافية )ج
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ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  مَُّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِنْي كا  أاْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا
 

ِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيفُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ القا ـْ ِإذاا خا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِكْيُي
(1) 

 
 . كقكؿ اآلخر:فَّ تنازع أبكي كخا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ناْأِييا  أاالا ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل أاتااىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عا
 

اِمػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا غا ْت قاْكمايا ػػػػػػػػػػػػػػػػػحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاةا ِبما
(2) 

 . كقكؿ اآلخر:ْت حا ةا تنازع أت  كفا  

ِني ػػػػػػػػاءا ـْ ُأْسػػػػػػػػِرْر ِبػػػػػػػػِو ِحػػػػػػػػْيفا جا ماػػػػػػػػ  أاتاػػػػػػػػاِنْي فا
 

ِجْيػػػػػػػػػػػػػػبُ ِكتاػػػػػػػػػػػػػاب  ِبػػػػػػػػػػػػػػأاْعما  القُ    (3)نَّتاػػػػػػػػػػػػػػْيف عا
 

ـْ أاْف لاْف ياْبعاثا  َُّ    كجاءني. كقكلو تعال : ْر را سْ أُ  ـْ ما تنازع أتاني كفا  ماا ظاناْنُت ـْ ظانُّكا كا كاأانَُّي
ا  د   ـ.تُ نْ نا ظا ك كا نُّ ، تنازع ظا  (4)أاحا

ـا أجازه ابف أككذلؾ ما  ـا  بي الرليع مف اإلعماؿ في قا يؾ بينيما . ككل ىذه ال تشر زيد   قا
 .بحرؼ عطف، كال أكؿ العامميف عامل في الثاني

يككف )كلـ أطمب(  البيت مف اإلعماؿ عم  تقدير أفْ  بعض الب رييف إل  أفَّ  كذىب
يككف جكابا  لمك لك أفرد دكف ك اني، كيككف التقدير: لك  (، كأنو ي ح أفْ معطكفا  عم  )ك اني

لح كؿ  الماؿ يمكنني دكف طمب ككدّ  قميل ألفَّ سعيت ألدن  معيشة لـ أطمب قميبل  مف الماؿ؛ 
ة، بل البت كتا  رُ بْ امرأ القيس كاف ابف ممؾ، فمـ يكف سُ  بو؛ ألفَّ القميل عندؼ، فبل أحتاج إل  تطمُّ 
لقميل  يباسو ما يينيو عف طمب القميل، فالمعن : لك كاف غاية سعيآكاف عنده مف ذخاسر الممكؾ 

 ف ساسغ ي ح معو اإلعماؿ.سحا بل  عندؼ. كىذا معن  حلككنو  لطمبو مف الماؿ لـ أتعفَّ 

سزا  عم  كجو آخر، كىك أال يككف )كلـ كعم  ىذا المعن  يككف أيةا  اإلعماؿ جا
(، بل تككف الكاك كاك الحاؿ، كيككف التقدير: لك كاف غاية سعيي أطمب( معطكفا  عم  )ك اني

 ."عندؼ ألدن  معيشة ك اني قميل مف الماؿ غير طالب لو لح كلو

 

 
                                                 

( كالسػػميف 6/124حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج يأبػػك  (1/163ي القػػالي )جالقػػالي، أمػػالالبيػػت بػػبل نسػػبة فػػي  (1) 
    .(182كابف ىشاـ األن ارؼ، تخميص الشكاىد )ص (1/517الحمبي، عمدة الح اظ )ج

    .(2/1370كالجراكؼ، الحماسة الميرلية )ج (1/210، البياف كالتبييف )جالبيت المرأة مف بني غامد في الجاحع (2) 
     .(3/1034العيني، المقا د النحكية )جالبيت لجرير بف ةرار في  (3) 
 .]7: الجف[ (4)
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       التوضيح والتحميل:       

الشاعر امرغ القيس في إعماؿ قكليـ خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
ـ ذكره.  الذؼ تقدَّ

 ما ذكره أبك حياف. (1)ناظر الجيشكقد اتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)، كالسيكطي(2)العيني كأكد
 

 (متى رأيَت أو قمَت ز داا منطمقاا ؿ قوليـ  الخالؼ في إعما -473
زيدا  منطمقا ، عم  إعماؿ  أك قمتا  المسألة الرابعة: تقكؿ: مت  رأيتا ":  (4)قاؿ أبك حياف

فْ  أعممت األكؿ رفعت الجزأيف  األكؿ، تن ب الجزأيف، كتحذؼ مف الثاني، كال تةمر فيو. كاا
 .عم  الحكاية بقمت، كحذفت م عكلي رأيت، ىذا مذىب س

، ىك ىك زيدا  قاسما   أك قمتا  تا يكزعـ أبك العباس أنؾ تقكؿ عم  إعماؿ األكؿ: مت  رأ
 قاؿ: كذلؾ أنؾ إذا أعممت األكؿ أةمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليو.

 كما ذىب إليو س معتةد بالسماع كالقياس:

بعةيـ  فَّ كةرلني زيدا ؛ أل كقد يجكز ةرلتُ ماع فإنو قاؿ في كتابو ما ن و: )ا السأمّ 
(. فيذا نص مف منطمق   زيد   أك قمتا  زيدا  منطمقا . كالكجو: مت  رأيتا  أك قمتا  قد يقكؿ: مت  رأيتا 

 السماع عف العرب أنيا إذا أعممت األكؿ لـ تةمر معمكؿ القكؿ المحكي.

كيت بالقكؿ فالمعمكؿ في الحقيقة إنما ىك مةمكف الجممة الجممة إذا حُ  ا القياس فإفَّ كأمّ 
ذا كاف المعمكؿ مةمكف الجممة كاف المعمكؿ كاحدا ، فبل يمكف أفْ ال آ ر ةما يُ  حاد أجزاسيا؛ كاا

آحادىا ليس ىك المعمكؿ،  ـ مقاـ اثنيف، كال يمكف إةمار الجممة ألفَّ ك كاحدا  ال يق كاحد؛ ألفَّ 
 ."مف الحذؼ فمـ يكف بدّّ 

 

 
                                                 

 (.1784-4/1778تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1034-3/1033العيني، المقا د النحكية )ج (2)
 (.124-3/123ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.126-7/125أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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       التوضيح والتحميل:       

في إعماؿ قكليـ )مت  رأيتا أك قمتا خبلؼ النحكييفلؾ استدرؾ أبك حياف عم  ابف ما
 .زيدا  منطمقا (

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)، كالسيكطي(1)الشاطبي كاتبع
 

 ( ضربُت وضرَبني ز دٌ الخالؼ في إعماؿ قوليـ   -474
 -يت الثانمم، فأعني زيد  كةرلا  المسألة الخامسة: إذا قمت: ةرلتُ ":  (3)قاؿ أبك حياف

، فيكرر ني زيد  زيدا  كةرلا  يجكز حذفيا، ككاف األ ل: ةرلتُ  ةمف األكؿ ألنو فةم حذفتا 
تككف المسألة مف اإلعماؿ، كال يجكز  األكؿ ىك كبلـ العرب الشاسع، أعني أفْ  بم ظو، إال أفَّ 

 األ ل إال عم  قمة كقبح، نحك قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيْب  ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو الشَّ دَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيخ  ِبخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شا  ياْمناُعيا
 

ْيػػػػػػػػػػْب الا ياْحػػػػػػػػػ  ْيػػػػػػػػػػبا ِإذاا ِخْيػػػػػػػػػفا الرَّ ذاُر الرَّ
(4) 

كأجاز بعض النحكييف تأخير الم عكؿ بعد المرفكع، كذلؾ عم  إعماؿ ال عميف في  
ؾ، ني قكمُ ؾ كةرلا قكما  ؾ، تريد: ةرلتُ ؾ قكمُ ني قكما كةرلا  االسميف الظاىريف، فتقكؿ: ةرلتُ 

 ."كالشاسع في لساف العرب حذؼ م عكؿ األكؿ، كال يؤت  بو ظاىرا  
       التوضيح والتحميل:       

في إعماؿ قكليـ )ةرلُت كةرلاني خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
)  .زيد 

 في ىذه المسألة. (5)كأيد أبك حياف ما ذكره سيبكيو

 

 

                                                 

 (.3/177الشافية )ج الشاطبي، المقا د (1)
 (.3/126ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.7/126أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
    .(154كالبكرؼ، ف ل المقاؿ )ص (107)صاألمثاؿ ابف سبلـ،  في حارثة بف سراقة الكندؼالبيت ل (4) 
 (.1/73الكتاب )جسيبكيو،  (5)
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 (الخالؼ في إعماؿ قوليـ  ضربُت وضربوني قومؾ -475
ي قكمؾ: أجاز س رفع قكمؾ كةرلكن المسألة السادسة: ةرلتُ : " (1)قاؿ أبك حياف

 عم  كجييف:

 أحدىما: عم  أنو ال اعل، كالكاك عبلمة جمع، عم  لية: أكمكني البراغيث، ال ةمير.

(، بنك فبلف كةرلني ناس   )كأنو قاؿ: ةرلتُ ي: عم  أنو بدؿ مف المةمر، قاؿ: كالثان
 فيككف الةمير ي سره البدؿ.

جزنا اإلةمار قبل الذكر في ىذا الباب أكاستقبح ىذا الكجو ال ارسي، كذلؾ أنو إنما 
يككف س قاؿ بمذىب  ا أفْ مّ إا ىذا فبل ةركرة تدعك إل  ذلؾ، فلةركرة إعماؿ الثاني، أمّ 

مّ  -كال حيح ال يجكز -األخ ش مف ت سير الةمير بالبدؿ يككف أجاز البدؿ في ىذا  ا أفْ كاا
فْ الباب خا ة ألنو عُ  مّ كاف ال يج يد فيو اإلةمار قبل الذكر كاا  ا ألفَّ يزه في: يقكماف الزيداف، كاا

المةمر يعكد عم  المحذكؼ الذؼ قبمو؛ ألنؾ حذفت قكمؾ مف األكؿ، كعاد عميو الةمير، 
 ره ما بعده.ره ما بعده؛ ألنو عاسد عم  ما ي سِّ ىذا المةمر ي سِّ  كىذا ي ير إل  أفَّ 

في ةرلني كما  مرةهللا، تُ  ني عبدا كةرلا  تقكؿ: ةرلتُ  )كعم  ىذا الحدَّ كقاؿ س: 
(، أؼ: تجعل عبد هللا بدال  مف الةمير المستكف في ةرلني، كي سره في ةرلكني أةمرتا 

 النحكيكف منو؛ ألفَّ  يككف فيو تييسة كقطع، كذلؾ مما ي رُّ  البدؿ. كىذا الذؼ ذكره ال يخمك أفْ 
 طع عنو.يعمل في عبد هللا، كىك قد قُ  أ أفْ ةرلني مييَّ 

ؾ، بن ب قكمؾ عم  البدؿ مف ةمير يـ قكما كةرلتُ كأجاز س أيةا : ةرلكني 
ر ةميريف، أحدىما مرفكع، كاآلخر من كب، كىذا يـ، فيككف البدؿ قد فسَّ ةرلتُ ك الن ب في 
ةميريف متقدميف عميو في الذكر، كال يكجد ذلؾ في الةماسر التي  ر كاحد  ي سِّ  غريب جدا  أفْ 

 ."سمع مف العربالتكقف في إجازتيا حت  تُ رىا ما بعدىا. كىذه المساسل كشبييا ينبيي ي سِّ 
       التوضيح والتحميل:       

في إعماؿ قكليـ )ةرلُت كةرلكني خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .قكمؾ(

 في ىذه المسألة. (2)ككافق أبك حياف ما ذكره سيبكيو
                                                 

 (.127-7/126ك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأب (1)
 (.1/78الكتاب )جسيبكيو،  (2)
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 الخالؼ في إعماؿ قوليـ  ضربُت وضرَبنيق وضرَبني وضربُت( -476
ه الجاسزة في المسألتيف المتيف ك المسألة السابعة: تكمـ س عم  الكج":  (1)أبك حياف قاؿ

  :ني كةرلتُ ني، كةرلا كةرلا  يدكر عمييما الباب، كىما: ةرلتُ 

 ا المسألة األكل  فأجاز فييا خمسة أكجو:فأمّ 

ني، كىك الظاىر. فعم  إعماؿ الثاني الرفع مف ثبلثة اكجو: أحدىا عم  ال اعل بةرلا 
ني، كالجمع كالتثنية عم  ىذيف الكجييف. في ةرلا  فّ ثاني عم  البدؿ مف الةمير المستككال

 الكاك كاأللف كالنكف عبلمة، كال اعل االسـ بعدىا. كالثالث عم  أفَّ 

ني لممن كب بعده. إعماؿ األكؿ كجياف: أحدىما مطابقة الةمير في ةرلا كعم  
 كالثاني أال يطابق في الجمع.

ني ما ةمر في ةرلا يُ  ة الثانية فعم  إعماؿ الثاني كجياف: أحدىما: أفْ ا المسألكأمّ 
عم  ةمير مطابق  ُيسمط ةرلتُ  الثاني: أفْ بو.  ن ب ما بعد ةرلتُ ر، كيُ يطابق الم سِّ 

 ني.ر مع مطابقة الةمير في ةرلا ر مع ن ب الم سِّ لمم سِّ 

مطابقا   ةرلتُ ةمر في تُ  كعم  إعماؿ األكؿ الرفع مف ثبلثة اكجو: أحدىا: افْ 
تحذؼ ذلؾ الةمير المن كب مف  ر، كترفع ما بعد ذلؾ الةمير بةرلني. الثاني: أفْ لمم سِّ 

ر بدؿ ر، كالظاىر المرفكع الم سِّ ني مطابقا  لمم سِّ تةمر في ةرلا  الكجو الذؼ قبمو. كالثالث: أفْ 
 مف ذلؾ الةمير، أك فاعل، كاأللف كالكاك كالنكف عبلمات لمتثنية كالجمع.

، كةرلاني الزيداف ، الرفع مف كجييف، ةرلتُ ني زيد  كةرلا  ىذا تمثيل ال كر: ةرلتُ ك 
ر، أك ني مطابقا  لمم سِّ ني زيدا ، تةمر في ةرلا كةرلا  ةرلتُ الرفع مف كجييف، ككذلؾ الجمع. 

و ني كةرلتُ ر. ةرلا ني كفق الم سِّ زيدا ، كتةمر في ةرلا  ني كةرلتُ م ردا  عم  كل حاؿ. ةرلا 
ني ةرلا . و زيد  ني كةرلتُ ةرلا ر. ني كةمير ةرلتو كليف الم سِّ ابق بيف ةمير ةرلا زيدا ، تط
و زيد. ةرلاني كةرلتيما الزيداف، فالرفع مف كجييف في التثنية ني كةرلتُ . ةرلا زيد   كةرلتُ 
 ."كالجمع

       التوضيح والتحميل:       

ـ )ةرلُت كةرلاني، في إعماؿ قكليخبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .كةرلاني كةرلُت(

                                                 

 (.129-7/128أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 في ىذه المسألة. (1)ككافق أبك حياف ما ذكره سيبكيو

 

 الواقع مفعوالا مطمقاا مف مصدر وما جر  مجراه الباب الثالث والعشروف :
 

 سبب تسمية المفعوؿ مطمق بيذا االسـ  -477
 ".الكاقع م عكال  مطمقا  باب ":  (2)قاؿ ابف مالؾ

الم عكؿ بو  إنما سمي م عكال  مطمقا  ألنو لـ يقيد بشيء؛ أال ترػ أفَّ ":  (3)كقاؿ أبك حياف
كالم عكؿ فيو كالم عكؿ مف أجمو كالم عكؿ معو كل كاحد منيا مقيد؛ بخبلؼ الم در، كىك 

الم عكؿ بو ىك محل لم عل خا ة، كالزماف  حدثو ال اعل؛ ألفَّ الم عكؿ حقيقة ألنو ىك الذؼ يُ 
يككف محبل  لم عل، كالم عكؿ  كاف محل لم اعل كالم عكؿ، كيستمـز أفْ كقت يقع فيو ال عل، كالم

كتسمية ما انت ب ...مف أجمو عمة لكجكد ال عل، كالم عكؿ معو م احب لم اعل أك الم عكؿ
( مف تقسيمو يف فيما أعمـ؛ إال ما ذكره  احب )البسيطم درا  م عكال  مطمقا  ىك قكؿ النحكي
ل  مؤكد، الم در المنت ب إل  م عكؿ م ل  متَّ ك طمق، كاا ع فيو. كالم عكؿ المطمق عنده ما سا اا
قع ذات فعبل  فالكا متُ عا ، فإذا قمت فا عتُ كأكقا  متُ مِ كعا  نعتُ ك ا  متُ كاف مف األفعاؿ العامة، نحك فعا 

ىنا ىي ىذا، كال تقع ىنا الجكاىر كاألعراض الخارجة عنا، فبل تككف  ةالذكات الكاقع ال عل؛ ألفَّ 
نا، بل في حق هللا تعال ، كقكلؾ: خمق هللا زيدا ، فإنو م عكؿ مطمق، فمذلؾ كاف مطمقة في حق

 ."عكؿ المطمق أعـ مف الم در المطمقالم 
       التوضيح والتحميل:       

 .سبب تسمية الم عكؿ مطمق بيذا االسـاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (6)، كالسمسيمي(5)، كابف عقيل(4)كقد اتبع المرادؼ

                                                 

 (.80-1/78الكتاب )جسيبكيو،  (1)
 (.2/178شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.131-7/130أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.458)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(لمرادؼ، ا (4)
 (.1/463ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.1/453السمسيمي، ش اء العميل )ج (6)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد أكد السيكطي
 

 حد المفعوؿ مطمق  -478
 ".الم در اسـ داؿ باأل الة عم  معن  قاسـ ب اعل":  (2)قاؿ ابف مالؾ

لـ يذكر الم نف حد الم عكؿ المطمق، مع أف ىذا الباب إنما ":  (3)كقاؿ ناظر الجيش
، كال مطمقا     ذكر حد الم در الذؼ إذا ن ب بما سنذكره كاف م عكال  ىك معقكد لو، بل عدؿ إل

الم عكؿ المطمق أخص مف الم در، كال يمـز مف تعريف األعـ تعريف األخص. كأ ح  شؾ أفَّ 
عل ىك اسـ ما فعمو فاعل ف)الحاجب رحمو هللا تعال ، فقاؿ:  حدكد الم عكؿ المطمق ما ذكره ابف

و: اسـ ما فعمو فاعل، عف اسـ ما لـ ي عمو فاعل، كىك ظاىر، فاحترز بقكل (مذككر بمعناه
ل عل  القياـ اسـ ما فعمو فاعل، كلكنو ليس فاعبل   أعجبني القياـ، فإفَّ  كبقكلو: مذككر مف نحك:

القياـ اسـ  مذككر، كبقكلو: بمعناه مف نحك: كرىت قيامي، فإنو اسـ ما فعمو فعل مذككر؛ ألفَّ 
لم عل خرج: كرىت  عل ال عل المذككر، فمما قيل بمعناه كجعل ك  ا  لما فعمو المتكمـ كىك فا

كرىت ليس بمعن  قيامي، قاؿ: كقمت ىا ىنا: اسـ كلـ أذكر ل ع اسـ في غيره مف  قيامي؛ ألفَّ 
، كقد الحدكد؛ ألنني لك لـ أذكره لكرد عم  الحد ةرلت؛ فإنو شيء فعمو فاعل فعل مذككر غدا  

ديد؛ فإنو اسـ لما فعمو فاعل فعل مذككر بمعناه كل ظو، فيجب ةرب ش با رِ أكرد عم  ىذا ُة 
ذا دخل في الحد فيجب أفْ  أفْ   ليعرؼ فين ب، كما أفَّ  دَّ ين ب؛ ألنو إنما حُ  يدخل في الحد، كاا

 ليعرؼ فيرفع، كىك غير كارد؛ ألنو عندنا داخل في الحد. دَّ ال اعل إنما حُ 

رفعو،  -يجب  منو قسما   عرفنا أفَّ  عد أفْ كال شؾ أف ذكرنا تعري و ىنا لينت ب، كلكف ب
كىك إذا ق د إقامتو مقاـ ال اعل كجعمو أحد الجزأيف، فإذا ح ل اإلعبلـ بذلؾ ثـ حد الم عكؿ 

فْ  ه دِّ كاف اليرض مف حا  المطمق باعتبار ما ىك م عكؿ مطمق، فيجب دخكؿ المرفكع في الحد كاا
حكمو الرفع فكأنو قيل  ص، كقد ذكر أفَّ ما تقدـ ي يد تخ ي و؛ ألنو خا تعريف ن بو؛ ألفَّ 

ىاىنا: ين ب ىذا المحدكد في غير المحل الخاص الذؼ عرفنا أف رفعو كاجب فيما تقدـ، 
ذكره راجع إل  تكرير محض ال فاسدة فيو زاسدة؛ ألنا لك ذكرناه  كاستيني عف ذكره ىا ىنا؛ ألفَّ 

و، كلـز كجكب أنو لك ذكر كاف خطأ، ذكرنا عيف ما تقدـ، فتبيف أنو ال حاجة إل  االحتراز من

                                                 

 (.2/94ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/178شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.1812-4/1811تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
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الم عكؿ المطمق ن سو يرت ع إذا  مف حد الم عكؿ المطمق، كقد قمنا: إفَّ  أال ترػ أنو يككف مخرجا  
أقيـ مقاـ ال اعل، في ير حا ل األمريف ىك م عكؿ مطمق، كليس بم عكؿ مطمق مف جية 

ـ يشيد ل احبو بأنو في الرتبة كاحدة، كىذا ظاىر ال ساد غير خاؼ بالنظر المستقيـ. كىك كبل
 العميا مف التحقيق.

الم عكؿ المطمق ىك الم عكؿ حقيقة؛ ألنو ىك الذؼ يحدثو ال اعل، أما  ثـ ليعمـ أفَّ 
الم عكؿ بو فيك محل ال عل خا ة، كالزماف كقت يقع فيو ال عل، كالمكاف محل ال اعل 

ألجمو عمة لكجكد ال عل، كالم عكؿ معو لم عل كالم عكؿ  يككف محبل   كالم عكؿ، كيمـز مف ذلؾ أفْ 
 ".م احب لم اعل أك لمم عكؿ

       التوضيح والتحميل:       

 .حد الم عكؿ مطمقتعريف عم  ابف مالؾ  ناظر الجيشاستدرؾ 

نجد ناظر الجيش في استدراكو عم  ابف مالؾ في ىذه المسألة متأثرا  كثيرا  بما عرفو 
 مف المناقشة كالت  يل. ليذا الحد بمزيدٍ  (1)الحاجب ابف

 

 الخالؼ في الفعل أيكوف لو مفعوؿ واحد أـ عدة مفاعيل؟ -479
كككف الم عكؿ عم  ىذه األةرب مف م عكؿ مطمق كم عكؿ بو ":  (2)قاؿ أبك حياف

ال عل إنما  فَّ أالب رييف. كأما الككفيكف فزعمكا كم عكؿ فيو كم عكؿ معو كم عكؿ لو ىك مذىب 
نما ىك مشبو ك عكؿ بو، كباقييا عندىـ ليس شيء منيا م عكال ، لو م عكؿ كاحد، كىك الم  اا

بالم عكؿ، كزعمكا أنو يأتي بعد ال عل ألنو يؤكده، أك يدؿ عم  قمة ال عل أك كثرتو كنق انو 
ف المعاني المذككرة؛ ألنو ال يعطي يكن  عف الم در، كىك آلة لم عل لتبيكزيادتو، كلذلؾ ال يُ 

كن  عنو، كيراد بو عنو. كال حيح أنو يُ ي غير مستكر ال مكني إال كىك ظاىر تمؾ المعان
 التأكيد، قاؿ الشاعر:

 

 

 
                                                 

(.390-2/388)ج لكافيةشرح المقدمة اابف الحاجب،  (1)

 (.131-7/130أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿا ال ا  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ ما
 

 (1)قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد ِنْمتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو إال التَِّحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  
 كقاؿ آخر: 

 ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااقاُة ِلْمُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآِف ياْدُرُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
 

ػػػػػػػػا ِذْيػػػػػػػػبُ   ػػػػػػػػا ِإْف ياْمقايا ػػػػػػػػْرُء ِعْنػػػػػػػػدا الرُّشا كااْلما
(2) 

 
 ."مت النيل، كيدرس الدرس، فأةمر الم در، كلك  رح بو لكاف تأكيدا  أؼ: قد ن

       التوضيح والتحميل:       

في ال عل أيككف لو م عكؿ خبلؼ الب رييف كالككفييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .كاحد أـ عدة م اعيل؟

 الفرؽ بيف المصدر واسـ المصدر  -480
باأل الة مخرج ألسماء الم ادر، كىي عبارة عف كل تقييد الداللة ":  (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".اسـ يساكؼ الم در في الداللة

كقد فرؽ بيف الم در كاسـ الم در بيير ما ذكره الم نف، ":  (4)كقاؿ ناظر الجيش
م در  ةرلا   الم در في الحقيقة ىك ال عل ال ادر عف اإلنساف كغيره، كقكلنا: إفَّ  فقيل: إفَّ 
نحك  مجازا   ، فيككف مدلكلو معن ، كسمكا ما يعبر عنو م درا  ب زيد عمرا  يعجبني ةر  في قكلنا:

كاسـ  ، فيككف مسماه ل ظا  م در من كب إذا قمنا: ةرلت ةرلا   ةرلا   ةرب في قكلنا: إفَّ 
الم در اسـ لممعن  ال ادر عف اإلنساف كغيره كسبحاف المسم  بالتسبيح الذؼ ىك  ادر 

ألحرؼ، كمعناه: البراءة بل المعن  المعبر عنو بيذه ا عف المسبح، ال ل ع )ت س ب ؼ ح(

                                                 

( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح كتػػاب سػػيبكيو 1/61)ج بكػػر األنبػػارؼ، الزاىػػر يأبػػفػػي البيػػت لزىيػػر بػػف جنػػاب الكمبػػي  (1) 
رات األدبػػػػػػاء محاةػػػػػػالراغػػػػػػب األ ػػػػػػ ياني، ك  (4/91( كأبػػػػػػي حيػػػػػػاف التكحيػػػػػػدؼ، الب ػػػػػػاسر كالػػػػػػذخاسر )ج3/266)ج
 (.11/46لساف العرب )جابف منظكر، ( ك 1/535)ج

كابف مالػؾ، شػرح الكافيػة  (2/193السراج، األ كؿ في النحك )جابف ك  (3/67سيبكيو، الكتاب )ج البيت ببل نسبة في (2) 
 (6/136الشػػاطبي، المقا ػػد الشػػافية )ج( ك 13كابػػف ىشػػاـ األن ػػارؼ، المسػػاسل السػػ رية )ص (3/1612الشػػافية )ج

 . (2/3كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (2/587كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج
 (.2/178شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.4/1814تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
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كقد أجركا المعاني في ذلؾ مجرػ األعياف،  ، كاستؤنس ليذا القكؿ بقكؿ الزمخشرؼ:كالتنزيو
 فسمكا التسبيح بسبحاف.

المسم  ىنا معن  ال ل ع، كقاؿ ابف يعيش: اسـ الم در مسماه ل ع  فنص عم  أفَّ 
الم در يدؿ بالكةع، كاسـ الم در كىك الذؼ ال  ح، كقيل: إفَّ نحك: سبحاف، عبارة عف التسبي

يككف ب يغ الم در المستعممة، يكةع مكةع الم در في بعض المكاةع، فيست اد منو ما 
يست اد مف الم در، لكف ال بالكةع بل باالستعماؿ كما يكةع الم در في مكةع اسـ 

 ."ال اعل كاسـ الم عكؿ. انتي 

           التوضيح والتحميل:   

 .ال رؽ بيف الم در كاسـ الم درعم  ابف مالؾ  ناظر الجيشاستدرؾ 
 

 أىو مصدر أـ اسـ مصدر؟ التَّْكميـ(الخالؼ في   -481
 ".كالكبلـ ما تةمف مف الكمـ" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

ـا عم  حذؼ الزكاسد أـ ىك كعم  " : (2)يقكؿ أبك حيافك     مَّ )التَّْكميـ( بخبلؼ، أىك م در كا
 ـ م در، كىك قكؿ األكثريف، قاؿ الشاعر: اس

ػػػػػػػػػػػػػػْيِميِّ  ابنػػػػػػػػػػػػػػةُ  سِ ْمػػػػػػػػػػػػػػتُ  فْ إفػػػػػػػػػػػػػػ  انَّػػػػػػػػػػػػػػمِ  السَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دا  ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِ با    (3)بلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا كا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ مِّ كا تُ ا ما
   كقاؿ آخر:    

يَّػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػبيل  كسػػػػػػػػػػػػاعة   إلػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػل أال  را
 

 الػػػػػػػػػػػػدىر خاليػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف فييػػػػػػػػػػػػا ُتكامُِّمنػػػػػػػػػػػػي 
 تبػػػػػػػػاريِح مػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػف ن سػػػػػػػػي فأاشػػػػػػػػ يا  

 
بلِمييػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػإفَّ    (4)ِلمػػػػػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػػػػػ اء   كا

 
                                                 

 (.1/5ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.25-1/23التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
حيػػػاف  يأبػػػ( ك 1/441( كابػػػف سػػػممة العػػػكتبي، اإلبانػػػة )ج1/216نسػػػبة فػػػي ابػػػف المثنػػػ ، مجػػػاز القػػػرآف )جالبيػػػت بػػػبل  (3)

 (.1/23التذييل كالتكميل )جاألندلسي، 
( كبػػبل نسػػبة فػػي ابػػف 11/103التػػذييل كالتكميػػل )جحيػػاف األندلسػػي،  يأبػػ( ك 292البيتػػاف لػػذؼ الرمػػة فػػي ديكانػػو )ص (4) 

التػذييل حيػاف األندلسػي،  يأب( ك 2/203الحسف الب رؼ، الحماسة الب رية )ج ( كأبي1/74يعيش، شرح الم  ل )ج
 (.1/143( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج1/24كالتكميل )ج
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بلِمؾا عبدا هللا، كماثَّلا بو س في باب االستثناء،    كاحتجَّ بما حك  أبك عمي: عاِجبُت مف كا
مَّمت عميو  ، نحك عاذَّبتو عاذابا ، كسا بلما . قالكا كقد جاءت منو ُمُثل  مَّمتو كا كِبعامل ال عل فيو نحك كا

كارا : أا  كَّرتو شا كازا ، كشا زتو جا كَّ بلما ، كجا ْمتو فػسا كالجماعة ال يركف ىذه الُمُثل إال أسماء  )س(ْخجا
 لمم ادر ال أن سيا. 

ْحراجا أف يككف مكسكرا    قاؿ ابف ىشاـ: كأ ل ما جاء مف الثبلثي األ ل عم  مثاؿ دا
ما ، كما جاء عم  غير ىذا  ـا ِكبلَّ مَّ ـا إكراما  كةارابا ِةرابا  ككا األكؿ بألف قبل آخره نحك أاْكرا

ما ، ككما قاؿ تعال :فبتعكي ـا ِكبلَّ مَّ ذَُّبكا ِبآيااِتناا ِكذَّاب ا  ض، كأ ُل فاعَّلا الِ عَّاؿ نحك كا كا  (1) كا
فيجكز في كميا الِ عَّاؿ كالتَّْ ِعيل، الياء عكض مف الحرؼ المةاعف، كال حجة في الن ب 

 بعده، فقد يككف بو حمبل  عم  المعن ، أك بإةمار ما يدؿ عميو. 

عمل ال عل فيو فؤلنو في معن  الم در كما تقكؿ ةرلت كل الةرب كبعض  كأما  
 ةرب، كأيما ةرب كةرلتو سكطا  كسكطيف". 

كالكبلـ اسـ م در لتكمـ ال م در محذكؼ الزكاسد خبلفا  لبعةيـ، : " (2)كقاؿ المرادؼ  
 درا  كاف إذا كاف م"قاؿ ابف يعيش: فإف قيل فما ال رؽ بينيما مف جية المعن ؟ فالجكاب، 

ذا كاف اسما  لمم در كاف عبارة عف التكمـ ال ذؼ ىك عبارة عف عبارة عف فعل جارحة المساف، كاا
كظاىر كبلـ ابف مالؾ: أنو ال فرؽ بيف الم در كاسـ الم در في فعل جارحة المساف". 

 المعن ".  

كىك فمذىب الب رييف: أنو اسـ م در كالعطاء اسـ لممعط  : " (3)ناظر الجيشكقاؿ   
بو معن  الحديث ليس إال ثبلثة أبنية: كمـ  ا   عل المستعمل مف ىذه المادة مرادال حيح؛ ألف ال

ـُ. كليس الكبلـ جاريا  عم  كاحد  الاماة كالكابلا ـُ كالُمكا ـُ كالتَّكامُّ كتكمـ ككالـ، كم ادرىا الجارية: التَّْكِمي
الككفييف ال يمنعكف إعماؿ اسـ مف األفعاؿ الثبلثة. كمذىب الككفييف: أنو م در... فإف 

الم در؛ بل ال يعممو إال ىـ. قاؿ ابف ع  كر لما ذكر اسـ الم در: مذىب الككفييف العمل 
ذا كاف كذلؾ فكيف يستدؿ الككفيكف عم  الم درية  كعند الب رييف ال يعمل إال في ةركرة. كاا

 كالعمل؟  

                                                 

 .]28: النبأ[ (1)
 (.1/75( كابف يعيش، شرح الم  ل )ج64)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.144-1/142ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
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اسـ الم در  إفَّ الككفييف المذككر : "عف استدالؿ  ا  ف ذلؾ قكؿ الشيخ بياء الديف مجيبكأشكل م
يعمل عمل الم در بإجماع". كقد عممت خبلؼ ال ريقيف؛ الميـ إال أف يقاؿ: ككف الب رييف 
أجازكا عممو ةركرة يقتةي  حة جكاز نسبة ذلؾ إلييـ في الجممة؛ فبل يمتنع دعكػ 

 اإلجماع".  
 التوضيح والتحميل:                     

الخبلؼ في )التَّْكميـ( أىك م در أـ اسـ حياف عم  ابف مالؾ ذكر بيافاستدرؾ أبك    
متتبعا  آراء النحاة كأقكاليـ كمذاىبيـ في ىذه المسألة، بينما زاد المرادؼ عم  ابف مالؾ  م در؟

 في ت دره قكؿ ابف يعيش في بياف ال رؽ بيف الم در كاسـ الم در.

 فريقيف، ىما: الخبلؼ بيف  ني وعم  ابف مالؾ ت ناظر الجيشفي حيف أةاؼ   
مكق و  يف مع تبيينو سبب اختيار أىل الب رة كالككفة لما ذىبكا إليو، ُمظيرا  الب رييف كالككفي

  .اممني

في ت  يمو ليذه المسألة، ككافقيما في ذلؾ  (1)كلذلؾ يككف أبك حياف مكافقا  البف يعيش  
 كل مف المرادؼ كناظر الجيش.

المسألة دكف ت  يل أك جداؿ فييا، كذلؾ مف خبلؿ اختياره بأفَّ  (2)بينما حسـ السيكطي  
 لتَّْكِميـ( م در.ا)

 

 جممة  ىذا كتاٌب( إْف كانت عاممة فيل ىي مف باب المفعوؿ بو أـ المفعوؿ المطمق؟ -482
"." : (3)قاؿ ابف مالؾ  ىذا كتاب 

لمقكؿ، فيل ىي  "كنزيد ىا ىنا أْف إذا قدرناىا معمكلة : (4)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
 مف باب الم عكؿ بو، أك الم عكؿ المطمق؟ قكالف نقميما ابف الحاجب في أماليو.

كقد ُيرجح الثاني أنيا ن س المقكؿ؛ فاسـ الم عكؿ ُيحمال عمييا غير ُمقيد بالجار، كال 
 ياعنكف بالم عكؿ المطمق إال ىذا، كعم  ىذا فيككف مف الم عكؿ المطمق النكعي".

                                                 

 (.75-1/74ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (1)
 (.1/48السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.448-447ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (4)
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 حميل:             التوضيح والت

( إْف كانت عاممة فيل  عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ  جممة )ىذا كتاب 
 .ىي مف باب الم عكؿ بو أـ الم عكؿ المطمق؟

 

 الخالؼ في عمل الفعل في مصدر ف مؤكد ومبيف -483
فْ ":  (1)قاؿ ابف مالؾ  ؤقتا  كم  ا  تا خْ   مُ سمَّ زاد عميو فيك لبياف النكع أك العدد، كيُ  كاا

 ."جمعثن  كيُ كيُ 

: "مسألة: منع األخ ش كالمبرد كابف السراج كاألكثركف عمل ال عل في  (2)المرادؼكقاؿ 
م دريف مؤكد كمبيف، كذىب السيرافي كتبعو ابف طاىر إل  أنو يجكز أْف ين بيما، كأْف 
كاف ين ب ثبلثة إذا اختمف معناىا، كفي البديع: إذا قمت: ةرلت ةرلا  شديدا  ةرلتيف 

ةرلتيف بدال  مف األكؿ، كال يككنا م دريف؛ ألفَّ ال عل الكاحد ال ين ب م دريف فأما قكؿ 
 الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ  ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حا ْطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عا ْسناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا طا كا  كا
 

ـ  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثااِبػػػػػػػػػػػػػػػػػت الِقػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ِطػػػػػػػػػػػػػػػػػيء الُمقا كا
(3) 

فبل يككف الثاني فيو بدال  فيو؛ ألنو غيره، كلكنو بمعن  كطيء القيد، أك عم  إةمار  
 ".   فعل. انتي 

       التوضيح والتحميل:       

في عمل ال عل في م دريف مؤكد النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ المرادؼاستدرؾ 
 .كمبيف

 ما ذكره المرادؼ في ىذا المقاـ. (4)ناظر الجيش كاتبع

 

 

                                                 

 (.2/178شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.462)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.2/103ىمع اليكامع )جالسيكطي، ك  (462ح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ، شر بة في البيت ببل نس (3) 
 (.1834-4/1833تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
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 ما ذىب إليو المرادؼ في ىذه المسألة. (1)كقد أكد السيكطي
 

 اسـ العدد يقـو مقاـ المصدر -484
كمقاـ  .كيقكـ مقاـ المؤكد م در مرادؼ كاسـ م در غير عمـ":  (2)ف مالؾقاؿ اب

 ".المبيف نكع أك ك ف أك ىيسة أك آلة أك كل أك بعض أك ةمير أك اسـ إشارة أك كقت

ينص عم  أنو يقكـ مقاـ الم در اسـ  ككاف ينبيي لمم نف أفْ : " (3)كقاؿ أبك حياف
، فتعرب ثبلثيف ثبلثيف ةرلة   مما ذكر، تقكؿ: ةرلتُ  ا  إنو كاقع مكقع المبيف، كليس شيسالعدد، ف
 ."لما ىك م در ، كليس بم در لككنو عددا  م درا  

       التوضيح والتحميل:       

 مكةعا  آخر يقكـ مقاـ الم در أال كىك اسـ العدد. استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ه أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذكر  (6)، كناظر الجيش(5)، كابف عقيل(4)المرادؼ كاتبع

 في ىذه المسألة.أبك حياف ما ذىب إليو  (7)كقد أكد السيكطي
 

 مجية إقامة األعياف مقاـ المصدر -485
كقد جاء إقامة أعياف كليست بآالت مقاـ الم در، كىي عم  حذؼ ":  (8)قاؿ أبك حياف

 مةاؼ، كذلؾ نحك قكؿ الشاعر:

 

 

                                                 

 (.103-2/102ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/178شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.7/157أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.463)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/470ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.4/1822تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
 (.2/101ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
 (.7/157أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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تَّػػػػػػػػػػػػػػػْ  ِإذاا ِاْ ػػػػػػػػػػػػػػػطا ُّكا لاناػػػػػػػػػػػػػػػا ِجػػػػػػػػػػػػػػػدا  ارااحا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

 
 كقكؿ اآلخر:

... ... ... .. 
 

ػػػػػػػػػـْ   ةا ـا كا ػػػػػػػػػا باْيناناػػػػػػػػػا لاْحػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػْع ما ـْ ياةا لاػػػػػػػػػ كا
(2) 

 
ةاعةا جِ  األ ل: ا ط اؼا  قيـ االسـ الذؼ كاف ، فحذؼ الم در، كأُ ـْ ةا كا  لحـا  دار، كاا

 ."عرب بإعرابوإليو مقامو، فأُ  ةافا  مُ 

       التوضيح والتحميل:       

 .إقامة األعياف مقاـ الم در ؾ أبك حياف عم  ابف مالؾاستدر 
 

 ما يقـو مقاـ المصدر -486
كقاؿ بعض أ حابنا: كغير التأكيدؼ ما أفاد معن  ال يست اد مف : " (3)قاؿ أبك حياف

 ال عل، كىك عم  سبعة كجكه:

 .لاتٍ را ، كةرلتيف، كةا و ةرلة  المحدكد، نحك: ةرلتُ 

 كاط. سْ أا  يف، كثبلثةا كطا ، كسا كطا  و سا كالذؼ في معناه: ةرلتُ 

 .اءا  ا فُ رْ القُ  كعي: قعدا كالنَّ 

، تريد الجنس، ؼ تعريف الجنس: زيد يجمس الجمكسا ؼ، كىك المعرَّ كالم در المعرَّ 
 بو التكثير، كيجمس ال ي يـ منو الكثرة، إذ يككف لمقميل كالكثير، كتعريف العيد: جمستُ  يكيعن

 ق عم  الجنس.، كىك معمَّ جارِ بو فا  را جا ، كفا ةا رّ با  هُ رَّ ، نحك با الذؼ تعمـ. كيككف عمما   الجمكسا 
                                                 

 ، كعجزه:(3/325جني، الخ اسص )ج ابفك  (2/115ج 34/89لمعجاج في ديكانو )ؽىذا  در بيت  (1) 
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااراا  ـُ طا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناُي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا ما كا  كا
  

كابػػػف جنػػػػي،  (2/1112كابػػػف قتيبػػػػة، المعػػػاني الكبيػػػػر )ج (1/427ج 23/7)ؽديكانػػػو ىػػػذا عجػػػز بيػػػػت لمعجػػػاج فػػػػي  (2) 
 ، ك دره:( 3/325الخ اسص )ج

ـْ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا الِجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّافا أاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّارا الُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا عا  كاجا
 

 ... ... ... .. 
  

 (.158-7/157أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 .نا  سا حا  كدا  عُ قُ  دا عا كالخامس المك كؼ: قا 

 ، ككلَّ ةربٍ  ، كبعضا ةربٍ  سيرا ، كيا ، تريد: شديدا  ةربٍ  أؼَّ  رلتُ كالجارؼ مجراه: ةا 
 ، كىك السادس.ةربٍ 

عن  المك كؼ، ، كقد يرجع إل  مصا المِّ  األميرِ  ةربا  كالسابع: التشبييي: ةرلتُ 
ـْ أاْخذا عاِزيٍز مُّْقتاِدرٍ    كقكلو تعال : ْذنااُى عا  لاياا   ، كقكلوا  شديد المعن : أخذا   ، (1)فاأاخا سا كا

ا كاُىكا ُمْؤِمف ْعييا  ، كقكلو: (2)سا

ػػػػػػْيِس طاْعناػػػػػػةا ثاػػػػػػاِسرٍ  ْبػػػػػػِد اْلقا ْنػػػػػػُت اْبػػػػػػفا عا  طاعا
 

ػػػػػػػػػػذ  لاػػػػػػػػػػْكالا   ػػػػػػػػػػا نا ا ىاالايا ػػػػػػػػػػاءا اُع أاةا ػػػػػػػػػػعا  الشُّ
(3) 

ألخذ   الحة   عنة  طا  نتُ عا ي مح لآلخرة، كطا    ليا سعيا  عا كىك الثاسر ن سو، فالمعن : كسا  
 ."الثأر، كقد يريد: مثل ما يطعف الثاسر غيرؼ 
       التوضيح والتحميل:       

 .قـك مقاـ الم درت تيكجكه الال استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 إليو أبك حياف في الكجو الرابع، بينما كافقو ما ذىب (5)، كابف عقيل(4)المرادؼ كاتبع
 في الكجو الخامس مف ىذه المسألة. (6)ناظر الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)كقد أكد السيكطي
 

 

 

                                                 

 .]42: القمر[ (1)
 .]19: اإلسراء[ (2)
كالقالي، أمالي القالي  (78كابف طباطبا، عيار الشعر )ص (46ص 1/7)ؽالبيت لقيس بف الخطيـ في ديكانو  (3) 

كابف منظكر، لساف ( 23ل قمي، تثقيف المساف )صكابف مكي ا (3/631، كتاب األفعاؿ )جكالمعافرؼ ( 2/259)ج
 .(7/35كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (3/1177كالعيني، المقا د النحكية )ج (3/515العرب )ج

 (.463)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/470ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.4/1823تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
 (.102-2/101ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
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 أوجو إعراب  و ل( إذا عرفت بػ أؿ( -487
ْيبل ".":  (1)قاؿ ابف مالؾ ْيل لو كا كا  كا

أحسف مف الن ب لمتعريف، قاؿ س:  بأؿ فالرفع فيوؼ كأما المعرَّ : " (2)كقاؿ أبك حياف
نما استحبُّ  البتداء، بمنزلة عبد هللا في ا ؼا كِ قا كا الرفع فيو ألنو  ار معرفة، كىك خبر، فا )كاا

(. كىك في رفعو بمنزلة رفع النكرة مف معن  ال عل، كما بعده خبره، كىك قياس فيما كالرجل
نما ىك سماع.  في ا  ف إدخاؿ أؿ ليس مطردلؾ، لك لؾ، كالخيبةُ  يعرب، تقكؿ: الكيلُ  جميعيا، كاا

لـ  -لؾ  عيُ لؾ، كالرَّ  قيُ ت: السَّ )ليس كل حرؼ تدخل فيو أؿ مف ىذا الباب، لك قمقاؿ س: 
 (.يجز

كفيو نظر؛  في ىذه. ا  ا كأخكاتيما، ككأنيما رأياه قياسكقاؿ ال راء كالجرمي بجكاز رفعيم
 . كقد قاسو بعةيـ عم : الحمدُ ا  أ بل ، فبل يككف قياس جو عنو ليسالمكةع لم عل، فإخرا ألفَّ 

 ."هلل، كليس بشيء؛ ألنو ليس مف مكاةع ال عل؛ ألنو خبر، بخبلؼ الدعاء

       التوضيح والتحميل:       

 عند النحكييف. أكجو إعراب )كيل( إذا عرفت بػ)أؿ(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 حياف في ىذه المسألة. ما ذكره أبك (3)ناظر الجيش كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد أكد السيكطي
 

 المصادر التي ال تتصرؼ كػ حنانيؾ( وأمثاليا -488
كمف الميمل ال عل البلـز لئلةافة قكليـ في إجابة الداعي: لبَّْيؾ ":  (5)قاؿ ابف مالؾ

ْيؾا إجابة بعد إجابة". لبَّْيؾ كمعناه لزكما  لطاعتؾ. قاؿ سيبكيو: أراد بقكلو ْعدا  كسا

 

                                                 

 (.2/185شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.169-7/168أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1850-4/1849تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.108-2/107ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.2/186شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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، كاحدا   إيرادا   اة، كأكردكىانّ ثا كىذاف الم ظاف مف أل اظ ذكرىا النحاة مُ : " (1)كقاؿ أبك حياف
ْيؾلبَّْيؾ الم نف ذكر منيا  أفَّ  إال ْعدا ال عل  ؛ إذ ىما عنده م دراف، ينت باف عم  إةماركسا

جميعيا كما تكمـ  ل. كنحف نتكمـ عم الميمل، كباقييا ينت ب عم  إةمار ال عل المستعم
، ؾا يْ ازا جا كحا  ،ؾا يْ ذا اذا ىا ك ، ؾا يْ الا كا ، كدا ؾا يْ دا عْ كسا  ؾا يْ با لا ك ؾ، يْ انا نا ىذه األل اظ ىي: حا  النحاة، فنقكؿ:

ـ زا تا مْ ككنيا ال تت رؼ، كىي مُ  هللا كأخكاتو في افا حا بْ كىي م ادر ال تت رؼ، بمنزلة سُ  ؾا يْ ارا ذا حا ك 
 ، نحك قكلو:مت رفا   افيء كفرد منيا شأُ  نية، فإفْ فييا االةافة كالتث

ػػػػػػػػػا أاتاػػػػػػػػػ  ِبػػػػػػػػػؾا ىااُىناػػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػاف  ما الاػػػػػػػػػْت حا  فاقا
 

ػػػػػػػػػاِرؼُ   يِّ عا ـْ أاْنػػػػػػػػػتا ِبػػػػػػػػػاْلحا ػػػػػػػػػٍب أا أاُذك ناسا
(2) 

ا نَّ نا آنس مف: حا  -قكلؾ: الكاجب عمينا ناف أقيس، كأفَّ رفع في حا لا كزعـ ابف الطراكة أفَّ  
  ىذا عبلج. عميؾ؛ ألفَّ 

الكاجب عمينا  ، كليس بعبلج، فيككف عم  حد:ا عميؾ كاقعا  نَّ نا بأنو يمكف أف يككف حا  دَّ كرُ 
الجامع بينو  فيو الن ب؛ ألفَّ  ؼا كِ قا  ما كاف مناجاة ال يستقل أحد فيو باإلخبارحناف، فيذا الباب لّ 
 ."، كىك مناجاةفعمو ليس ماةيا   كليف الدعاء أفَّ 

       التوضيح والتحميل:       

 .)حنانيؾ( كأمثاليا نحك الم ادر التي ال تت رؼدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾاست

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيش كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

 أىي تثنية لمواحد أـ لمتكثير؟ الخالؼ في المصادر نحو  حنانيؾ( وأمثاليا -489
راد ع بيا الكاحد أـ تثنية يُ ش ا اختم كا في ىذه الم ادر أىي تثنية يُ ك : " (5)قاؿ أبك حياف

 ا التكثير:بي

                                                 

 (.178-7/177بك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأ (1)
 .(4/8ابف عطية األندلسي، المحرر الكجيز )ج في منذر بف درىـ الكمبيالبيت ل (2) 
 (.1867-4/1865تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.111-2/108ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.183-7/182أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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َـّ   تعال  راد بيا التكثير كمداكمة ال عل، كقكلوفذىب السيرافي كجماعة إل  أنيا يُ  ُث
رَّتاْيفِ  را كا تيف، مف كرتيف ثن كىك حسير الب ر ال ينقمب خاسسا   ؛ ألفَّ اتٍ رّ ، أؼ: كا  اْرِجِع اْلبا ا

اؾ، قاؿ السيرافي: اؾ ثـ إيّ ـ: إيّ قكلي فيتيف نني عف الكثير بالثثير، كما كُ   بالتثنية عف الكنا ككا 
، رجبل   ر، كقكليـ: جاؤكا رجبل  ييريدكف بعطف التثنية التكث )كأ ل التثنية العطف، كقد كجدناىـ

ما بمغ،  حت  ي ن  باليا   يء أبدا  ، كمرادىـ في ذلؾ تكرير الشال  فأكَّ  ال  كأكَّ  ،فاألكؿا  كادخمكا األكؿا 
 .ؾ أرادكا تثنية ىذه الم ادر(فكذل

 ناف مك كؿبيا الكاحد، فالمراد: حا ش ع يا تثنية حقيقية يُ نكذىب بعض النحكييف إل  أ
 يا ألفَّ نِ ثُّ فا  ؾا يْ اذّ ذا كىا  ؾا يْ الا كا بآخر، كمساعدة مك كلة بأخرػ، كلزكـ طاعة مك كؿ بآخر. كأما دا 

ا ذَّ في البيت مف اثنيف، أؼ: ىا  ؾا يْ اذا ذا و بيا المشبَّ  ذّ مف اثنيف. ككذلؾ اليا  ؾا يْ لا اكا ية بدا بَّ لة المشك ادالمُ 
و كفق ييف حت  يككف المشبَّ نا ثَّ لتؾ، فجاء الم دراف لذلؾ مُ داكا ا مثل مُ داكلة منّ ا منيـ، كمُ ذَّ ا كىا منّ 

ل  نحكٍ المشبَّ  المراد رحمة في الدنيا كرحمة  أفَّ  ؾا يْ انا نا مف ىذا ذىب السييمي، زعـ في حا  و بو. كاا
جابة في االزدجار عف المناىي.بَّ في اآلخرة، كفي لا   يؾ إجابة في امتثاؿ األكامر كاا

الذؼ ليس لو  العرب ذلؾ في المخمكؽ ستعمل كىذا الذؼ ذىب إليو ال يطرد لو، بل يا 
 -كىك جاىمي -عبد ػ إل  طرفة بف التكمـ بذلؾ مف ال يعتقد أخرػ؛ أال تر رحـ فييا، كيا أخرػ يُ 

 :يخاطب عمرك بف ىند، كىك جاىمي أيةا  

... ... ... .. 
 

ُف ِمػػػْف باْعػػػضِ   ػػػرِّ أاْىػػػكا نااناْيػػػؾا باعػػػُض الشَّ حا
(1) 

 ."فميس المعن  عم  أنو يطمب منو رحمة في الدنيا كرحمة في اآلخرة 
       التوضيح والتحميل:       

في الم ادر نحك )حنانيؾ( كأمثاليا  يفالنحكي خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .أىي تثنية لمكاحد أـ لمتكثير؟

 
                                                 

ابف ك  (1/348سيبكيو، الكتاب )جك  (175ال راىيدؼ، الجمل )صك ( 53ديكانو )صىذا عجز بيت لطرفة بف العبد في  (1) 
( كابػف سػممة 2/535كابف سػيده، المحكػـ )ج( 48)ص التمثيل كالمحاةرةكالثعالبي،  (1/219فارس، مجمل المية )ج
، (3/122ال ػػرج الجػػكزؼ، زاد المسػػير )ج يكأبػػ (3/1356ف )جاليزنػػكؼ، بػػاىر البرىػػاك  (2/409العػػكتبي، اإلبانػػة )ج

 ك دره:
ػػػػػػػػػػػػػػػناا    أاباػػػػػػػػػػػػػػػا ُمْنػػػػػػػػػػػػػػػِذٍر أاْفناْيػػػػػػػػػػػػػػػتا فااْسػػػػػػػػػػػػػػػتاْبِق باْعةا
 

 ... ... ... .. 
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

  الخالؼ في الفعل الناصب لػ غفرانؾ( أىو بمعنى الطمب أـ الخبر؟ -490
تعمل في مف الم ع ب عل مس لككنو بدال   كالمحذكؼ العامل كجكبا  ":  (2)قاؿ ابف مالؾ

  ".طمب منو مةاؼ نحك غ رانؾ

كاختم كا في ال عل النا ب ليا، أىك بمعن  الطمب أـ ىك بمعن  : " (3)كقاؿ أبك حياف
 الخبر:

 ؾ.انا را  ْ غُ  ْر  ِ التقدير: اغْ  إل  أفَّ  -كنسبو السجاكندؼ إل  س -فذىب الزجاج

، أؼ: ؾا انا را  ْ ال كُ  ُغْ رااناؾا من كب بإةمار فعل، يقاؿ:  ُغْ رااناؾا )كقاؿ الزمخشرؼ: 
 .(ك رؾستي رؾ كال نا نا 

 فعم  التقدير األكؿ الجممة طمبية، كعم  التقدير الثاني الجممة خبرية.

 ؾ.انا را  ْ سأؿ غُ طمب أك نا كأجاز بعض النحكييف أف ينت ب عم  الم عكؿ بو، أؼ: نا 

 ."ناتُ ؾ بييانُ را  ْ ز بعةيـ فيو الرفع عم  االبتداء أك إةمار الخبر، أؼ: غُ كجكَّ 
       التوضيح والتحميل:       

في ال عل النا ب لػ)غ رانؾ( أىك  النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .بمعن  الطمب أـ الخبر؟

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

 

 

                                                 

 (.112-2/111ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/186شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 .(192-7/191أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.2/120ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
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 أوجو إعراب  ىنيئاا( و مر ئاا( -491
سا    تاف، ن بكىما ن ب الم ادر المدعك بيا يْ رِ سا  ما يْ نِ ىا )قاؿ س: ":  (1)قاؿ أبك حياف

ذلؾ  تا با يـ قالكا: ثا بال عل غير المستعمل إظياره؛ المختزؿ لمداللة التي في الكبلـ عميو، كأن
 سا .يْ نِ سا  تابع ليا يْ رِ انتي . كما  (سا  يْ رِ سا  ما يْ نِ ىا 

ِريس ا  كذىب الزمخشرؼ في قكلو تعال : انت ابو عم  أنو نعت    أفَّ إل  (2)ىاِنيس ا ما
 سا ، أك عم  أنو حاؿ مف ةمير الم عكؿ.يْ نِ بل  ىا كه أكْ مُ كُ لم در محذكؼ، أؼ: فا 

ىاِنيس ا   كىك قكؿ مخالف لقكؿ أسمة العرلية س كغيره، فعم  ما قالو أسمة العرلية يككف:
ِريس ا حيث اإلعراب، بل مف  ، كال تعمق لو بو مف (3)فاُكُمكهُ  مف جممة أخرػ غير قكلو:   ما

 حيث المعن .

فبلنا   سا  أنيا حاؿ قاسمة مقاـ ال عل النا ب ليا، فإذا قيل: إفَّ يْ نِ كجماع القكؿ في ىا 
سا  يْ نِ قيـ ىا ، كأُ تا بِ ذؼ ثا ، فحُ سا  يْ نِ لو ذلؾ ىا  تا با فاأل ل: ثا  -سا  لو ذلؾيْ نِ أ اب خيرا ، فقمت: ىا 

 ".مقامو

       التوضيح والتحميل:       

 .أكجو إعراب )ىنيسا ( ك)مريسا (استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (6)كناظر الجيش، (5)، كابف عقيل(4)المرادؼ كاتبع

فيما ذكركه حكؿ ىذه  (8)، كمكي بف أبي طالب(7)جع ر النحاس يأبكأيد أبك حياف كل مف 
 ا .أية (9)، كتابعيـ السميف الحمبيالمسألة

 

                                                 

 (.224-7/223أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]4: النساء[ (2)
 .]4: النساء[ (3)
 (.471)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (.1/482ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.1874-4/1873تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
 (.1/200بك جع ر النحاس، إعراب القرآف )جأ (7)
 (.1/188مكي بف أبي طالب، مشكل إعراب القرآف )ج (8)
 (.3/576السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (9)
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 الخالؼ فيما ارتفع بو  ىنيئاا( و مر ئاا( -492
 :(ذلؾ)كاختم كا إذ ذاؾ فيما يرت ع بو ":  (1)قاؿ أبك حياف

سا  حاؿ مف يْ نِ ، كىا تا با زؿ الذؼ ىك ثا فذىب السيرافي إل  أنو مرفكع بذلؾ ال عل المخت
ذا قمت ىا (ذلؾ)سا  ةمير يعكد عم  يْ نِ ، كفي ىا (ذلؾ) بل اقت رت عم   سا ، كلـ تقل ذلؾ،يْ نِ . كاا

الذؼ استتر في  قكلؾ ىنيسا  ف ي ىنيء ةمير مستتر يعكد عم  ذؼ الحاؿ، كىك ةمير ال اعل
 المحذكفة. تا با ثا 

القاسـ مقاـ ال عل  (سا  يْ نِ ىا )مرفكع بػ (سا  لو ذلؾيْ نِ ىا )في قكلؾ  (ذلؾ) ب ال ارسي إل  أفَّ كذى
في الدار رفع المجركر  ا قمت زيد  المحذكؼ؛ ألنو  ار عكةا  منو، فعمل عممو، كما أنؾ إذ

سا  ةمير؛ ألنو قد رفع يْ نِ الةمير الذؼ كاف مرفكعا  بمستقر ألنو عكض منو، كال يككف في ىا 
ذا قمت الظاىر الذ ف يو ةمير فاعل بيا، كىك الةمير الذؼ كاف  (سا  يْ نِ ىا )ؼ ىك اسـ اإلشارة. كاا
 ."غا  مف ال اعلالمختزؿ م رَّ سا  قد قاـ مقاـ ال عل يْ نِ ، كيككف ىا تا با فاعبل  لثا 

       التوضيح والتحميل:       

 .فيما ارت ع بو )ىنيسا ( ك)مريسا ( النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (3)، كناظر الجيش(2)المرادؼ كاتبع

  ستدراؾ.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا اال (4)كأكد السميف الحمبي
 

 (َىِنْيئاا َمِرْ ئاا الخالؼ في نصب  مرية( في قوليـ   -493
ذا قمت ":  (5)قاؿ أبك حياف رؼء خبلؼ: ذىب بعةيـ إل  ف ي ن ب ما  (سا  يْ رِ سا  ما يْ نِ ىا )كاا
 سا ، كممف ذىب إل  ذلؾ أبك الحسف الحكفي. كذىب ال ارسي إل  أفَّ يْ نِ أنو   ة لقكلؾ ىا 
مف  (يءنِ ىا )  ة لػ يككف  سا ، كال يجكز عنده أفْ يْ رِ ما  تا با لتقدير عنده: ثا سا ، فايْ نِ انت ابو انت اب ىا 

                                                 

 (.7/224أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.471)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.4/1874)ج تمييد القكاعدناظر الجيش،  (3)
 (.3/577السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (4)
 (.225-7/224أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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ما كاف عكةا  مف ال عل  ار حكمو حكـ ال عل الذؼ ناب منابو، كال عل ال سا  لّ يْ نِ ىا  جية أفَّ 
 يك ف، فكذلؾ ال يك ف ىك.

ـ قدَّ  بعد أفْ فو، فقاؿ سا ، لكنو حرَّ يْ نِ ـ الزمخشرؼ بشيء مما قالو النحاة في ىا كقد ألَّ 
، قاؿ: (يءنِ كه كىك ىا مُ أؼ: كُ ) در أك حاؿ مف الةمير في فكمكه: انت ابو عم  أنو ك ف لمم

قيمتا مقاـ الم در، سا  عم  الدعاء، كعم  أنيما   تاف أُ يْ رِ سا  ما يْ نِ بتدأ ىا كه، كيُ مُ كُ ف عم  فا كقا كقد يُ )
يا  قْ سا ، ف ار كقكلؾ: سا يْ رِ سا  كما يْ نِ ، كلذلؾ كأنو قاؿ: ىا (انت ابيما عم  ىذا انت اب الم درف
سا  عم  الحاؿ، كما ذكرناه عنيـ، كانت اب يْ نِ أه. كالنحاة يجعمكف انت اب ىا را أه كما نا يا ، أؼ: ىا عْ كرا 
مّ سا  عم  ما ذكرناه مف الخبلؼ، إمّ يْ رِ ما   ا عم  الك ف.ا عم  الحاؿ كاا

األسماء الظاىرة بعد:  رت اعُ فو الزمخشرؼ ك حة قكؿ النحاة اعم  فساد ما حرَّ  كيدؿُّ 
الم ادر المراد بيا الدعاء ما جاز ذلؾ فييا، تقكؿ:  سا ، كلك كانا منت بيف انت ابا يْ رِ سا  ما يْ نِ ىا 
فْ  يا  هللاُ قْ يا ، كال يجكز: سا عْ يا  كرا قْ سا   اؾا عا ، كرا هللاُ  اؾا قا كاف ذلؾ جاسزا  في فعمو، تقكؿ: سا  ذلؾ، كاا
 األسماء الظاىرة بعدىا قكؿ الشاعر: . كالدليل عم  جكاز رفعهللاُ 

اٍء ُمخػػػػػػػػػػػػػػػػاِمرٍ  ْيػػػػػػػػػػػػػػػػرا دا ِرْيسػػػػػػػػػػػػػػػػا  غا  ىاِنْيسػػػػػػػػػػػػػػػػا  ما
 

مَّتِ   ػػػػػػػػػا اْسػػػػػػػػػتاحا ِلِعػػػػػػػػػزَّةا ِمػػػػػػػػػْف أْعرااِةػػػػػػػػػناا ما
(1) 

       التوضيح والتحميل:        

في ن ب )مرؼء( في قكليـ )ىاِنْيسا   النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
ِرْيسا (  .ما

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كناظر الجيش، (3)، كابف عقيل(2)مرادؼال كاتبع

  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ تماما . (5)كأيد السميف الحمبي
 

 
                                                 

كابف  (2/216( كابف فارس، مقاييس المية )ج2/108كالقالي، أمالي القالي )ج( 68ديكانو )ص البيت لكثير عزة في (1) 
كالعيني، المقا د ( 1/471أل  ياني، محاةرات األدباء )جالراغب اك  (1/142الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج

 .(5/214كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (1/66كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج (2/864النحكية )ج
 (.471)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.483-1/482ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1875-4/1874قكاعد )جتمييد الناظر الجيش،  (4)
 (.578-3/577السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (5)
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 المفعوؿ لو الباب الرابع والعشروف :
 

 شروط انتصاب المفعوؿ لو  -494
ا ، الكقت ظاىرا  أك مقدر كىك الم در المعمل بو حدث شاركو في ":  (1)قاؿ ابف مالؾ
 ".كال اعل تحقيقا  أك تقديرا  

يككف  قاؿ بعض النحكييف: شرطكا في ن بو أرلعة شركط: أفْ ":  (2)كقاؿ أبك حياف
حد. فاألكؿ قد نص م درا ، كعم  غير ل ع ال عل األكؿ، كسببا  لو أك مسببا  عنو، كفاعميما كا

، كعم  الثالث (كليس منو)لثاني بقكلو: . كعم  ا(ما ينت ب مف الم ادر)عميو س بقكلو: 
نما (ألنو مكقكع لو)ا  كمسببا . كعم  الرابع بقكلو: ، كالعذر يككف سبب(ذر لوألنو عُ )بقكلو:  . كاا

كاف م درا  ألنو عمة، كال يككف إال معن ، كلك كاف مف ل ع األكؿ النت ب انت اب األكؿ ال 
ةا . كلك كاف فاعميما مختم ا  لبطل الرلط كْ و را تُ ذرا  النت ب انت اب: أتيالسبب، كلك لـ يكف عُ 

الرابط إما ل ظي أك معنكؼ، فالم ظي حرؼ الجر،  بينو كليف ال عل األكؿ، فمـ ي ح ن بو ألفَّ 
 . انتي  كبلمو.ـ يبق إال المعنكؼ، كىك ما ذكرناكىك معدـك في الن ب، فم

 عل؛ إذ قد يككف يككف الم در غير نكع لم كزاد بعض النحكييف في الشركط أفْ 
 ركةا ، فإنو إذا ق د بيذا أفْ  ز منو: جاء زيد  الم در مف نكع ال عل كغير نكعو، فمثاؿ ما تحرَّ 

 مف البلـ. يككف باعثا  عم  ال عل فبل بدَّ 

يككف مف أفعاؿ الن س الباطنة، كال يككف مف  كزاد بعض المتأخريف شرطا  آخر، كىك أفْ 
، كلك قمت جاء زيد قراءة لمعمـ، كقتاال  خكفا ، كرغبة   ء زيد  أفعاؿ الجكارح الظاىرة، نحك: جا
 لـ يجز ألنو مف األفعاؿ الظاىرة. -لمكافر، تريد جعل ذلؾ م عكال  لو

 ؾ إجبلال .تُ مْ ما كزاد بعةيـ أيةا  أال يككف الم در مف ل ع العامل، نحك: أجْ 

نما امتنع ذلؾ ألفَّ   الشيء ال يككف عمة لكقكع ن سو. كاا

 ."جميع ىذه الشركط التي زيدت إل  معن  الشركط التي تقدمت دُّ كيمكف ر 

 

                                                 

 (.2/196شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.235-7/234أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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       التوضيح والتحميل:       

 .انت اب الم عكؿ لوشركط أخرػ لمنحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (3)كقد كافق السيكطي
 

 عمى عامموالخالؼ في تقديـ المفعوؿ لو  -495
 كيستكؼ األمراف في المةاؼ".":  (4)قاؿ ابف مالؾ

لـ  أك الجارؼ مجراه إفْ  كيجكز تقديـ الم عكؿ لو عم  عاممو ال عل:  (5)كقاؿ أبك حياف
حذؼ منو ا ما تُ مّ مانع، كما تمـز فيو البلـ يقكػ فيو المزكـ في التقديـ لةعف العامل، كأيكف فيو 

ا، نحك: ؾ، كيجكز تركيا. كمنو تقديمو مع أمّ جستُ  مطمعِ ػ ذكر البلـ عند التقديـ، فتقكؿ: لِ كا قْ يا فا 
ا، كيككف أ مو ت عميو أمّ يككف العامل فيو ال عل الذؼ دلّ  ا تقكيما  فأنا أةرلؾ. كيجكز أفْ أمّ 

 ذفت ىنا سماعا .البلـ، كحُ 

 عمييـ، قاؿ جحدر: العامل، منيـ ثعمب. كالسماع يردُّ كمنع قكـ تقديـ الم عكؿ لو عم  

زاعػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػا جا رابِّ الّنػػػػػػػػػػػػػاسِ  -فاما  أاْبِكػػػػػػػػػػػػػي -كا
 

ْنيا اْعتارااِنػػػػػػػػػػػي  ماػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدُّ كاالا ِحْر ػػػػػػػػػػػا  عا
(6) 

؛ ةمبرد؛ إذ ذىبكا إل  أنيا غير محةكىذه اإلةافة محةة، خبلفا  لمجرمي كالرياشي كال 
 . كقاؿ الكميت:..كالتمييزألنيـ يمتزمكف تنكيره قياسا  عم  الحاؿ 

 

 

 

                                                 

 (.472)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.4/1887تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.132-2/130ىمع اليكامع )جي، السيكط (3)
 (.2/196شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.7/246أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.2/135السيكطي، ىمع اليكامع )جالبيت لجحدر، كلـ أقف عميو. كالبيت ببل نسبة في  (6) 
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ػػػػػْكقا  إلاػػػػ  الِبػػػػػْيِض أاْطػػػػػرابُ  ػػػػػا شا ما  طاِرْلػػػػُت، كا
 

ػػػػػػػػػبُ   ػػػػػػػػػْيِب ياْمعا ُذك الشَّ ػػػػػػػػػي، كا كاالا لاِعبػػػػػػػػػا  ِمنِّ
(1) 

 .بُ را طْ عم  العامل فيو، كىك أا  -كىك م عكؿ لو -قا  كْ ـ شا فقدَّ  
       التوضيح والتحميل:       

 .تقديـ الم عكؿ لو عم  عاممونحكييف في خبلؼ الاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 ما ذكره أبك حياف. (3)، كناظر الجيش(2)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد أكد السيكطي
 

 أف يكوف لعامل واحد منصوباف كل منيما مفعوؿ لوعدـ جواز  -496
مف الم عكؿ اثناف إال عم  جية كاحد العامل ميككف ل ال يجكز أفْ ":  (5)المرادؼقاؿ أبك 

ِإالَّ َتْذِكَرةا ِلَمْف   قكلو تعال :البدؿ أك العطف سكاء جرا  بحرؼ الجر أك أحدىما، أك ن با  فأما 
 مةمر؛ قالو ال ارسي".  عل بمن كب ف، (6) َيْخَشى

       التوضيح والتحميل:       

لمن كباف مف م عكؿ لو لمجيء اعدـ جكاز مسألة عم  ابف مالؾ المرادؼاستدرؾ 
  عامل كاحد فقط. 

 .المرادؼما ذكره  (7)ناظر الجيشكقد اتبع 

 

                                                 

كابػف  (1/399ابػف مالػؾ، شػرح الكافيػة الشػافية )ج( ك 507الجريػرؼ، الجمػيس ال ػالح )صالبيػت لمكميػت بػف زيػد فػي  (1) 
كالعينػػػػي، المقا ػػػػد النحكيػػػػة  (5/109الشػػػػاطبي، المقا ػػػػد الشػػػػافية )ج( ك 20ىشػػػػاـ األن ػػػػارؼ، مينػػػػي المبيػػػػب )ص

، كلػـ أقػف (4/313كعبد القادر البيػدادؼ، خزانػة األدب )ج (1/34كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج (3/1089)ج
 عميو في ديكانو. 

 (.475)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(لمرادؼ، ا (2)
 (.1889-4/1888تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.2/135ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.475)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 .]3: طو[ (6)
 (.4/1889تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (7)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 نكرة مفعوؿ لوال مجية -497
، الم عكؿ لو ال يككف إال نكرة أفَّ  إل  جرمي كالرياشيكذىب ال: " (2)قاؿ ناظر الجيش

 ."ينبيي التشاغل بمثمو كىك مذىب مردكد ال

       التوضيح والتحميل:       

 .مجيء الم عكؿ لو نكرةمذىب النحكييف فيعم  ابف مالؾ  ناظر الجيشاستدرؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد نحا السيكطي
 

 المفعوؿ المسمى ظرفاا ومفعوالا فيو الباب الخامس والعشروف :
 

 صب  دخل( في قوليـ  دخمت البيت( مذىب النحاة في ن -498
...فمك ن ب المكاف المختص بدخل عم  الظرفية لـ ين رد بو دخل":  (4)قاؿ ابف مالؾ

 ".فجعل أف ن ب المكاف المختص بدخل عند سيبكيو عم  الظرفية

 با ْ  نا  متُ خا المكاف المختص من كب بدا  كقكلو في الشرح: إفَّ ":  (5)كقاؿ أبك حياف
 ...ن ب الظرؼ. كنقكؿ: المذاىب في ذلؾ ثبلثة:الم عكؿ بو ال 

الثالث: مذىب األخ ش كجماعة أنو مما تعدػ تارة بن سو كتارة بحرؼ الجر. كحجتو 
فبلف، ككثرة  أمرا  فبلف، كدخمتُ  في أمرِ  ، كدخمتُ في البيتِ  ، كدخمتُ البيتا  أنؾ تقكؿ: دخمتُ 

 م  خبلؼ ذلؾ. كأيةا  لك كاف دخلا ذلؾ فييا تقةي بككف ذلؾ فييا أ ميف إال أف يقكـ دليل ع
عم  تقدير إسقاطو، كما  زيدا  الدارا  عم  تقدير إسقاط الحرؼ لكجب أف يككف أدخمتُ  الدارا  زيد  

                                                 

 (.2/136ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.4/1889تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/130ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.201-2/200شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.7/251أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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يقاـ مقاـ ال اعل مع كجكد ما ليس كذلؾ؛ أال ترػ أنو ال يجكز: اختير  حكمو كذلؾ ال يجكز أفْ 
عم   ، فدؿَّ دخل فكه الحجرا زيدا ، كأُ  دخل الدارُ أُ ، كيجكز: الرجاؿا  زيد   يرا زيدا ، بل: اختِ  الرجاؿا 

 أنيما م عكالف  ريحاف، ليس الثاني من كبا  عم  إسقاط الحرؼ.

فكه الحجر ال حجة فيو؛ ألنو إنما جاز بعد القمب،  لا دخِ قكليـ: أُ  كالجكاب عف ىذا أفَّ 
ف يح الكبلـ، حك   دخل فيالحجر، كقد ثبت استعماؿ القمب في أا  (في)فكه  لا دخِ كالتقدير: أُ 

 ."في رأسي كةا سُ نْ ما القا  متُ دخا س عنيـ أنيـ يقكلكف: أا 
       التوضيح والتحميل:       

مذىب آخر لمنحكييف في ن ب )دخل( في قكليـ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 )دخمت البيت(.

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد كافق السيكطي
 

 عمة عدـ تسمية الكوفييف المفعوؿ فيو ظرفاا   -499
راد، لكاقع فيو ف مف اسـ كقت أك مكاف معن  في باطّ مّ ىك ما ُة ":  (4)قاؿ ابف مالؾ

 ".ر نا ب لومذككر أك مقدّ 

سـ كقت كىذا التقسيـ الذؼ قسمو الم نف في الم عكؿ فيو أنو ا":  (5)كقاؿ أبك حياف
 كمكاف ال ي ح إال عم  مذىب الب رييف؛ ألنيـ يسمكف الم عكؿ فيو ظرفا .

 ا الككفيكف فبل يسمكنو ظرفا  ألمريف:كأمّ 

 اسـ المكاف كال اسـ الزماف في مكةع مف كبلميا بالظرؼ. ِـّ سا العرب لـ تُ  أحدىما: أفَّ 

ىية األقطار، محاط الظرؼ في المية اسـ الكعاء، قالكا: كاألكعية متنا كاآلخر: أفَّ 
 دؿ، كاسـ المكاف الذؼ يسمكنو ظرفا  ليس متناىي األقطار، نحك: زيد  راب كالعِ بنكاحييا، نحك الجِ 

                                                 

 (.477)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.4/1896تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/152ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.2/200شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.7/256أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 في داره، كزيد   ؾ؛ أال ترػ أنو إذا كاف كذلؾ لـ ينت ب عم  الظرؼ، تقكؿ: زيد  ؾ، كأماما خم ا 
ـا مّ الحا  ه، كال: زيد  دارا  اـ، كال تقكؿ زيد  مّ في الحا   .ا

  ظرفا  عم  سبيل سمَّ ة في اال طبلح، مع أنو إنما يُ شاحّ مـز ما ذكركه؛ إذ ال مُ كال ي
لةبط  ماـ الكتابُ مي بالزِّ المجاز تشبييا  بالظرؼ الحقيقي مف جية اشتمالو عم  ال عل، كما سُ 

 ماـ.ة بالزِّ ط الدابّ ةبا ما فيو كما تُ 

كف الظركؼ مُّ سا أخذ بقكلو يُ  بل . كالكساسي كمفحا   ال راء كأ حابو الم عكؿ فيو ما ما كسا 
 ."ة في اال طبلحشاحّ   ات. كال مُ 

       التوضيح والتحميل:       

، كلكنيـ عمة عدـ تسمية الككفييف الم عكؿ فيو ظرفا  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
   أطمقكا عميو مسمياف آخراف ىما: المحل، كال  ات. 

 

 ما يقـو مقاـ ظرؼ الزماف   -500
 كقد ذكر أ حابنا ظرؼ الزماف، فقالكا: ىك اسـ الزماف، نحك سرتُ ":  (1)فقاؿ أبك حيا

ذؼ قبمو اسـ الزماف ككاف عشريف يكما ، أك ما قاـ مقامو مما حُ  ، أك عدده، نحك: سرتُ اليكـا 
 جـ، أؼ: كقتا النَّ   كؽا ، كخُ الحاجِّ  قدكـِ  ، أؼ: كقتا الحاجِّ  قدكـا  مةافا  إليو قبل حذفو، نحك: سرتُ 

ر، زْ ػ ال ِ عزا مِ  ت رؽِ  ، أؼ: زمفا زؼّ نا العا  ظا ر، كال آتيؾ القارِ زْ ػ ال ِ عزا النجـ، كنحك: ال آتيؾ مِ   كؽِ خُ 
كيبل ، أؼ: زمانا  طكيبل ، فيجكز ، أك كاف   ة لو، نحك: مش  عميو طا زؼّ نا العا  القارظِ  فقدِ  كزمفا 

فْ  استعماؿ األسماء؛  عممتلـ تكف خا ة بو كال مف ال  ات التي استُ  ذلؾ في   ة الظرؼ كاا
 ، قاؿ:أنؾ قاسـ  و بو، نحك قكليـ: أحقا  بِّ كما جاز ذلؾ في ال  ة المنت بة عم  الحاؿ أك ما شُ 

ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال   ـٍ را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أالا أْبِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ باِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُجشا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِني  ـْ ىاجا ّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أافَّ أْخطاماُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أاحا
(2) 

 ؟ قاؿ عمر بف أبي رليعة:أنؾ قاسـ   كقكليـ: أالحقَّ  

                                                 

 (.258-7/257أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
سػػعيد السػػػيرافي، شػػػرح  يبػػػأك  (3/137سػػػيبكيو، الكتػػاب )جك  (181ص 93/14)ؽديكانػػو البيػػت لمنابيػػػة الجعػػدؼ فػػػي  (2) 

الشػػػػػاطبي، المقا ػػػػػد الشػػػػػافية ك  (176األن ػػػػػارؼ، تخمػػػػػيص الشػػػػػكاىد )ص ابػػػػػف ىشػػػػػاـك  (3/357كتػػػػػاب سػػػػػيبكيو )ج
 . (10/277كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 1/472كالعيني، المقا د النحكية )ج (1/584)ج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُّ لاأا  ْت ْف داُر الرَّ أحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِب تباعا
 

ػػػػػػػػػػػػػ  ْمباػػػػػػػػػػػػػؾا طا  (1)اِسرأك اْنباػػػػػػػػػػػػػتَّ حْبػػػػػػػػػػػػػل  أفَّ قا
 

ظرؼ ألنو في تقدير في. كيدؿ عم  االبتداء أنيـ  في مكةع مبتدأ، كحقا  كالحقَّ  فأفَّ 
 كرفعكه، قاؿ: أتكا بالم در بدؿ أفَّ  إذا أبدلكا مف أفَّ 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ِعباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا هللا ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرأُة ُمحِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أحا
 

قاػػػػػػػػػػْد أاْعياْيػػػػػػػػػػ  ، كا ػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػيَّ ُتبَّعا ػػػػػػػػػػادا  كا ُت عا
(2) 

 ت ريحيـ بيا في بعض األماكف، قاؿ: (في)من كب عم  تقدير  حقا   كالدليل عم  أفَّ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِتي أخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍّ ُمكاسا  أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حا
 

ػػػػػػػػػػػػػػِريُس بِ   َـّ ياظِمُمِنػػػػػػػػػػػػػػي السَّ ػػػػػػػػػػػػػػاِلي، ثُػػػػػػػػػػػػػػ ما
(3) 

 
أنؾ  أحقا   دليل عم  بطبلف ما ذىب إليو أبك العباس في قكلؾ: (في)كفي الت ريح بػ

 في مكةع رفع عم  ال اعمية. كال حيح ما ذىب إليو س مف أفَّ  قكلؾ أنؾ قاسـ   أفَّ  ، مفْ قاسـ  
نما ىك  انت ابو عم  الظرؼ، كما بعده مبتدأ، فحقّ  ليس اسـ زماف، كال عدده، كال قاسـ مقامو، كاا

  ، كأنو مشتمل عم  المحققاسـ الزماف اسـ معنّ   ، كما أفَّ و بو مف جية أنو اسـ معنّ مشبَّ 
كاشتماؿ الزماف عم  ما كقع. كيدؿ عم  أنو سمؾ بو مسمؾ الزماف كقكعو خبرا  عف الم ادر ال 

 عف الجثث.

ؾ مني أنَّ  نا  ، كظا ؾ قاسـ  رأيي أنَّ  ، كجيدا ؾ قاسـ  أنَّ  ؾٍ شا  قكليـ: غيرا  أنؾ قاسـ   كمثل حقا  
 . كىذا النكع استعمالو ظرفا  مكقكؼ عم  السماع.قاسـ  

، أك بعةو، اليكـِ  جميعا  يككف إياه في المعن ، نحك: سرتُ  رط أفْ أك ما أةيف إليو بش
 .اليكـِ  بعضا  نحك: سرتُ 

يككف مرفكعا  أك مخ كةا  أك  يككف عم  تقدير في، كاحترز بذلؾ مف أفْ  كشرط أفْ 
 ."من كبا  عم  غير تقدير في، فإنو ال يككف ظرفا  

                                                 

سػعيد السػيرافي، شػرح  يأبػك  (3/136كيو، الكتػاب )جسػيبك  (132ص 128/2)ؽديكانو في  عمر بف أبي رليعةالبيت ل (1) 
كعبػػػػػػػد القػػػػػػػادر البيػػػػػػػدادؼ، خزانػػػػػػػة األدب  (8/511الشػػػػػػػاطبي، المقا ػػػػػػػد الشػػػػػػافية )جك  (3/357كتػػػػػػاب سػػػػػػػيبكيو )ج

 .  (10/277)ج
كعبػد القػادر ( 2/117كأبػي بكػر األنبػارؼ، المػذكر كالمؤنػث )ج (1/457ال ػراء، معػاني القػرآف )جالبيت بػبل نسػبة فػي  (2) 

 . (25/199كالزليدؼ، تاج العركس )ج (10/285لبيدادؼ، خزانة األدب )جا
 (3/360سػػػعيد السػػػيرافي، شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو )ج يأبػػػك  (101ص 34/4)ؽديكانػػػو البيػػػت ألبػػػي زليػػػد الطػػػاسي فػػػي  (3) 

كعبػػػػد القػػػػادر البيػػػػدادؼ، خزانػػػػة األدب  (6/106كابػػػػف منظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج( 3/937كالجػػػػكىرؼ، ال ػػػػحاح )ج
 .  (10/280)ج



 581 

       التوضيح والتحميل:        

 فينت ب انت ابو. ما يقـك مقاـ ظرؼ الزمافابف مالؾ استدرؾ أبك حياف عم 

 ما ذكره أبك حياف. (1)ناظر الجيشاتبع ك 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي
 

 ما يقـو مقاـ ظرؼ المكاف   -501
كذكركا أيةا  ظرؼ المكاف، فقالكا: ىك اسـ المكاف، نحك: خم ؾ ":  (3)قاؿ أبك حياف

قريبا  منؾ  أك عدده، نحك: عشريف ميبل . أك ما قاـ مقامو: إما   تو، نحك: قعدتُ  كأمامؾ.
مّ كأماما  م در  سِ بلحِ ىا، فما أكالدا  البقرِ  سِ بلحِ ما و بِ ا ما كاف الظرؼ مةافا  إليو، نحك: تركتُ ؾ، كاا

 زيد   و بو، نحك:بِّ س. أك ما شُ بلحِ بدليل ن ب أكالدىا بو، كىك ىنا ظرؼ مكاف، تقديره: مكاف ما 
يا ب كؽ كدكف بِّ زيد في العمـ، فميسا اسمي مكاف، كلكنيما شُ  عمرك في الشرؼ، كدكفا  فكؽا 

يـ، فن ب عم  أنو ظرؼ مكاف مف ذلؾ ما حكاه األخ ش مف قكؿ العرب: ىـ ىيستا ك المكاف. 
عم  تقدير في، أؼ: ىـ في ىيستيـ، كالييسة ليست مكانا ، لكنيا شبيية بالمكاف الشتماليا عم  

عم  أنيا ظرؼ مكاف كقكعيا خبرا  عف  فيو. كيدؿّ  ؼ الييسة كاشتماؿ المكاف عم  ما يحلّ ذ
نحك: يككف إياه في المعن   ح ع، كال يقاس عميو. كما أةيف إليو بشرط أفْ الجثث، كىذا النكع يُ 

 الميل. ن فا  : سرتُ الميل، أك بعةو، نحك جميعا  سرتُ 

ف رفعو أك جره أك ن بو ال عم  تقدير احتراز م (في)ينت ب عم  تقدير  كشرط أفْ 
 ."في، فإنو ال يككف ظرفا  

       التوضيح والتحميل:       

 فينت ب انت ابو. المكافما يقـك مقاـ ظرؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشكقد اتبع 

 
                                                 

 (.1901-4/1898تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.171-2/170ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.7/259أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1902-4/1901تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
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 ة.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسأل (1)كقد كافق السيكطي
 

 مواضع حذؼ العامل في الظرؼ وجوباا   -502
 ".ر نا ب لوأك مقدّ ":  (2)قاؿ ابف مالؾ

، ذكر ل ظا  كال يُ  قدرا  ؤت  بو مُ يُ  أفْ  يعني كقد يككف تقديره كاجبا  ": (3)ناظر الجيشكقاؿ 
 ، كذلؾ في أرلع مساسل كىي: كجكبا   كىذا ىك الذؼ يعبر عنو النحاة بأنو يحذؼ

 .أك حاال   ك  مة أك خبرا  يككف الظرؼ   ة أ أفْ 

اآلف، أؼ  كىي قكليـ: حينسذٍ  خامسا   كذكر اإلماـ بدر الديف في شرح األل ية مكةعا  
كاف ذلؾ كاسمع اآلف، قاؿ: ألنو مسمكع بالحذؼ ال غير، يعني أنو ال عمة لكجكب حذفو إال 

 ."السماع خا ة

       التوضيح والتحميل:       

 .مكاةع حذؼ العامل في الظرؼ كجكبا  لؾاستدرؾ أبك حياف عم  ابف ما
 

 الخالؼ في كممة  سحر( أىو مبني أـ معرب؟   -503
ر".":  (4)قاؿ ابف مالؾ حا  كالذؼ ين رؼ كال يت رؼ ما عيف مف سا

 كاختمف النحكيكف في سحر ىذا أىك مبني أك معرب:":  (5)كقاؿ أبك حياف

لتةمنو معناىا، كىك  سني أمْ فذىب بعةيـ إل  أنو مبني لتةمنو معن  أؿ، كما بُ 
 مذىب  در األفاةل.

، ال لتةمنو معن  الحرؼ؛ بكذىب ابف الطراكة إل  أنو مبني، كعمة بناسو عدـ التقار 
إال في يكمؾ الذؼ  را حا سا  يكمؾ، فبل تقكؿ خرجتُ  رِ حا ر إال عم  سا حا أال ترػ أنو ال يقع سا 

                                                 

 (.150-2/149ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/200شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.1903-4/1902تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.2/202شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.7/263أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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الخميس  يكـا  تقيده، فتقكؿ: خرجتُ  ( إال أفسِ )أمْ  رِ حا ر في سا حا ره، كال تقكؿ سا حا في سا  خرجتا 
 ..، فيذا ىك الذؼ أكجب البناء. انتي .را حا سا 

 ".كذىب الجميكر إل  أنو معرب
       التوضيح والتحميل:       

ي كممة )سحر( أىك مبني أـ ف النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .معرب؟

 ما ذكره أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ
 

 في سبب منع التنو ف مف كممة  سحر(   الخالؼ -504
 كاختم كا في سبب منع التنكيف منو:":  (2)قاؿ أبك حياف

فذىب بعةيـ إل  أنو منكؼ فيو اإلةافة، كىك معرفة باإلةافة؛ ألنؾ تريد سحر ذلؾ 
 ذؼ في أجمع كأكتع حيث كاف مةافا  في المعن .اليكـ، فحذؼ التنكيف كما حُ 

كأنؾ )معرفة بنية األلف كالبلـ؛ قاؿ:  ؼ التنكيف منو ألنوحذ كذىب السييمي إل  أفَّ 
ليكـ، كاستينيت عف أؿ بذكر الذؼ مف ذلؾ ا را حا السَّ  أردتا  -و ظرفا  يكما  قبمو، كجعمتا  حيف ذكرتا 

 كزعـ أنو مذىب س. (اليكـ

يو العدؿ عف تا مّ ذؼ التنكيف منو ألنو ال ين رؼ، فأحد عِ كذىب الجميكر إل  أنو حُ 
و لتعريف شبِ عل عمما  ليذا الكقت. كقيل: التعريف المُ ة، جُ يّ مِ ما خرػ قيل: العا ؿ، كالعمة األُ تعري و بأ

العممية. كقيل: لـ ي رفكه لعدلو كتعري و مف غير أداة تعريف، بل باليمبة عم  ذلؾ الكقت 
 ر، كتعريف العممية ليس في رتبةحا ف، كليس تعري و تعريف عممية؛ ألنو في معن  السَّ المعيَّ 

 تعريف أؿ.

عدؿ عنيا االسـ ال أؿ التي يُ  دؿ عنيا؛ ألفَّ يككف تعري و بأؿ التي عُ  كال يجكز أفْ 
 خر عف أؿ استعممكه نكرة؛ بدليل ك ف النكرة في نحك: مررتُ تعرفو؛ أال ترػ أنيـ لما عدلكا أُ 

                                                 

 (.478)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.264-7/263أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ذا ثبت أنو غير متعرؼ بالعممية كال بأؿ التي عُ را خا أُ  بنسكةٍ  ال أف يككف إ دؿ عنيا لـ يبقا ، كاا
 ".تعري و باليمبة كما ذكرنا

       التوضيح والتحميل:       

سبب منع التنكيف مف كممة  في النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .)سحر(

 ما ذكره أبك حياف. (1)اتبع المرادؼك 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي

 

 الواقعة بعد  بينا( و بينما(  الخالؼ في الجممة  -505
 كيمـز بينما كلينا الظرفية الزمانية كاإلةافة إل  جممة".":  (3)قاؿ ابف مالؾ

ثبلثة   اختمف النحكيكف في الجممة التي تقع بعد بينا أك بينما عم":  (4)كقاؿ أبك حياف
 مذاىب: 

لي الجممة ن سيا دكف ناما مةافاف إا كلايْ نا أحدىما: أنيا في مكةع خ ض باإلةافة، كلايْ 
 حذؼ مةاؼ لو لكثرة كجكد ذلؾ.

تقدير حذؼ زماف   إةافتيا إلي الجممة عم أفَّ   كذىب ابف جني كشيخو أبك عمي إل
تقع  (فا يْ با ) المةاؼ إلي الجمل ظرؼ الزماف دكف ظرؼ المكاف، كألفَّ  مةاؼ إلي الجممة؛ ألفَّ 

 أقبلا  كتقديره: باينا أاكقاِت زيد  قاسـ   فما فكقيما، دَّ مف اثنيفأكثر مف كاحد؛ ألنيا كسط، فبل بُ   عم
ك، كىك اختيار أبي الحسف بف الباذش.   عمر 

 كاأللف ّكافتاف كالجممة بعدىما ال مكةع ليا مف اإلعراب. المذىب الثاني: أفَّ )ما(

 ض بعدىا. فإْف كلييا م رد  فبشرطكاّفة بدليل عدـ الخ  (ما) : أفَّ الثالمذىب الث
األ معي غير الخ ض. أك جممة  فبل مكةع ليا مف  عا مِ سا  فيما ة، كال يجكز فيوالم دري

ِلياْتيا الجممة فاأللف إشباع اإلعراب، كأفَّ   -كالجممة في مكةع خ ض باإلةافة -ألف باينا إْف كا
                                                 

 (.479-478)ص رح التسييل )القسـ النحكؼ(شالمرادؼ،  (1)
 (.140-2/139ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.2/206شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.306-7/304أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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بت ال كاّفة كال لمتأنيث، فكزنيا فاْعبل ، خبلفا  لزاعمي ذلؾ؛ ألفَّ ككف األلف كاّفة لـ ياثُبت، كثا 
 ككنيا إشباعا  في ركاية:

ػػػػػػػػػػػػػػػػاةُ  اِنُقػػػػػػػػػػػػػػػػو الُكما باْيناػػػػػػػػػػػػػػػػا ُتعا
(1)         ... 

 
 ...              ...          ...    ...  

راء، رة إال ما شّذ، كىك ُقدّ الظركؼ كميا مذكَّ  ككف األلف لمتأنيث فاسد؛ ألفَّ  كألفَّ   اـ ككا
كىذا ىك المذىب المختار عند  الدخكؿ في الشاّذ مف غير داعية.  كالقكؿ بذلؾ يؤدؼ إل

 أ حابنا.

ْي بأمريف: كا عم  ابف ِجنِّ  كرادُّ

 أحدىما: أفَّ العرب ال تحذؼ المةاؼ كتقيـ المةاؼ إليو مقامو إال في الم ردات.

كلـ تة يا لزماف، كقكؿ ابف جني  كاآلخر: أنيا لـ تة يا لم رد حت  يككف م درا ،
ليو؛ ألنو ليس فيو داللة عمي ليس بمسكِّغ إةافة بينا إ. (الظرؼ في الزماف يشبو الم در إفَّ )
 ال عل المقتةي لمجكاب كما في الم در داللة عميو.  معن

فإف قمت: إنما تةاؼ بيفا إلي شيسيف ف اعدا ، فمذلؾ لـز أف يقدر: باينا أكقاِت زيد  
 قاسـ .

باينا زيد  )، فػغ، فكذلؾ تةاؼ إلي الجممةالكاحد المتجزِّ   تةاؼ إل فالجكاب: أنيا قد
ـُ زيد، كلاينا تةاؼ إل  في المعن (قاسـ     الم در ألنو متجزِّغ، فكذلؾ إل  بمنزلة: باينا قيا

 ."الجممة
       التوضيح والتحميل:       

في الجممة الكاقعة بعد )بينا(  النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
   .ك)بينما(

 

                                                 

لعػػػرب كأبػػػي الخطػػػاب القرشػػػي، جميػػػرة أشػػػعار ا (56ص 1/55ديكانػػػو )ؽألبػػػي ذؤيػػػب اليػػػذلي فػػػي ىػػػذا جػػػزء بيػػػت  (1) 
كابػػػف ىشػػػػاـ  (34كابػػػػف ع ػػػ كر، ةػػػراسر الشػػػػعر )ص( 1/398)ج كالقيسػػػي، إيةػػػاح شػػػػكاىد اإليةػػػاح (549)ص

 البيت ىك:، ك (176كال  دؼ، ت حيح الت حيف )ص( 677األن ارؼ، ميني المبيب )ص
ْكُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو    را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُة، كا اِنُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الُكما  باْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُتعا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم اعُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼء  سا  ياْكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، ُأِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو جا
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 ما ذكره أبك حياف. (3)، كناظر الجيش(2)عقيل، كابف (1)المرادؼ كقد اتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في  منذ( أىي بسيطة أـ مركبة؟   -506
 كمنيا مذ كمنذ".":  (5)قاؿ ابف مالؾ

أفَّ منُذ   ُمنُذ بسيطة، كمُذ محذكفة منيا. كذىب الككفيكف إل":  (6)كقاؿ أبك حياف
 .ئالذؼ في لية طي  ُذك، ِمف الجارة، كذك التي بمعن ة، كاختم كا: فقاؿ ال راء: أ ميا: ِمفْ مركب
قاؿ غيره مف الككفييف: أ ميا: ِمْف إْذ، فحذفت اليمزة، فالتقت نكف ِمْف كذاؿ إْذ، كىما ساكناف، ك 

كىما ِمف شيسيف،   ت حركتيا الةمة ألنيـ ةمنكىا معنفُحركت الذاؿ اللتقاء الساكنيف، كُجعم
ل آخره، فقامت   ا رأيُتو ِمف أّكِؿ ىذا الكقت إليكماف: م ؛ ألفَّ تأكيميا إذا قمت ما رأيُتو منذُ  كاا
ل منذُ  مامت الةـ الذؼ ىك ، فقاِكيا  مقاـ ِمف كاا الكا: ق ثقل الحركات، كليذه العمة ن سياأْت لذلؾ، فحا
ىرؼ إلما كمَّمتُ :  مُتو قاطُّ، فةمكا الطاء ألفَّ المعنما كمَّ  ِؿ دا ىذا الكقت، فنابت قاطُّ   و ِمف أكَّ

ل   ْذ، فحذؼ النكفا رادَّ الذاؿ إلمُّكا الميـ إتباعا  لحركة الذاؿ. كماف قاؿ مُ ، ثـ ةا  عف ِمف كاا
 أ ميا مف السككف لزكاؿ مكجب تحريكيا. كماف قاؿ ِمفا العرب: ُمُذ يكماف، كُمُذ اليـك أاتباع.

كمْذ  ئال مة عف رابط، كبأفَّ ذك مك كلة ال ياتكمـ بيا إال طي كُردَّ مذىب ال راء بُعُركِّ 
ِمف ال يجكز دخكليا  بأفَّ  (إذْ )ك (ِمفْ )دَّ مذىب التركيب ِمْف كمنُذ ياتكمـ بيما جميع العرب. كرُ 

 ."إذ  عم

       التوضيح والتحميل:       

   .أـ مركبة؟)منذ( أىي بسيطة في  النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 

                                                 

 (.487)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(رادؼ، الم (1)
 (.1/504ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.4/1933تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.207-2/205ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.2/215شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.333-7/332أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 ما ذكره أبك حياف. (2)، كابف عقيل(1)المرادؼ كقد اتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في الموقع العرابي لجممتي  منذ( و مذ( والمرفوع بعدىما   -507
ليا مكةع  فاختم كا في الجممة مف مذ أك منذ كالمرفكع بعدىما ىل":  (4)قاؿ أبك حياف

أنيا في   أنيا ال مكةع ليا مف اإلعراب. كذىب أبك سعيد إل  فذىب الجميكر إلمف اإلعراب:
مكةع الحاؿ، كأنو قاؿ: ما رأيُتو متقدما . كليس ىذا بالكجو؛ ألنيا خرجت مخرج الجكاب، كأنو 

ت حاال  فبل بدَّ فييا الجممة إذا كقع قيل لو: ما أمُد ذلؾ؟ فقاؿ: يكماف. كمما يبطل ككنيا حاال  أفَّ 
ذؼ الحاؿ، أك مف كاك الحاؿ، كىذه الجممة خالية مف الةمير كمف كاك   مف رابط يعكد عم

 ."الحاؿ

       التوضيح والتحميل:       

المكقع اإلعرابي لجممتي )منذ( في النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ك)مذ( كالمرفكع بعدىما

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)يكقد كافق السيكط  
 

 الخالؼ في جر  مذ( و منذ( االسـ الظاىر أو المضمر    -508
 كةميا قبل ساكف أعرؼ مف كسرىا".":  (6)قاؿ ابف مالؾ

 كلنذكر مساسل مف باب ُمذ كُمنذ، تككف كالتتمة لكبلـ الم نف.":  (7)كقاؿ أبك حياف

                                                 

 (.492)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/512ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/223ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.341-7/340أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.2/226ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.2/216شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.7/347ل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذيي (7)
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ف. يِّ بُ ا م عم  ظاىر مف اسـ الزماف أك الم دراف إال الالمسألة األكلي: ُمْذ كُمنُذ ال يجرّ 
يكـْ الخميس ما رأيتؾ ُمْنُذه أك ُمْذه. كال حيح  فتقكؿ: ا مةمر الزماف،يجرّ  كأجاز أبك العباس أفْ 

 ."العرب لـ تقمو المنع ألفَّ 
       التوضيح والتحميل:       

)مذ( ك)منذ( االسـ الظاىر جر في النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
    .أك المةمر

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في اسـ الزماف الواقع بعد  مذ( و منذ( أىو بمعنى أوؿ الوقت أـ ال؟   -509
  ص الكاقع بعدىما إذا كاف بمعنالمسألة الثانية: اسـ الزماف المخ َّ ":  (2)قاؿ أبك حياف

ال عل ال يككف أبدا  في ن ي  أفَّ   ذىب األخ ش إل .ؿ الكقت، نحك: ما رأيتو ُمْذ يكـِ الجمعةأكَّ 
الزماف الذؼ   كـ الجمعة، ثـ فقدتاو بعد ذلؾ إلجميعو بل في بعةو، فأنت قد رأيتو في بعض ي

 أنت فيو.

 إفْ ) مكافقة األخ ش، قاؿ فيو:  ما يدؿ عم (المقتةب)كاختمف النقل عف المبرد: ف ي 
الن ي إنما كقع  قاؿ قاسل: ما بالي أقكؿ: لـ أراؾ ُمْذ يكـِ الجمعة، كقد رأيتؾ يكـ الجمعة؟ قيل: إفَّ 

 ما بعد يكـ الجمعة، كالتقدير لـ أاراؾ مذ كقِت رؤيتي لؾ يكـ الجمعة، فقد أثبتَّ الرؤية،  عم
 .كجعمتيا الحدَّ الذؼ لـ تره منو

 يككف ن ي ال عل في جميعو، كأفْ  إنو يجكز أفْ )كقاؿ ابف السراج عف أبي العباس: 
الرؤية كاقعة في يـك  فيقاؿ: كيف اجتمعا في الن ي كاإليجاب عم  أفَّ ). قاؿ: (يككف في بعةو

نما رأيتاو في  بعةو أك في الجمعة؟ كالجكاب في ىذا أنؾ تقكؿ: رأيت زيدا  يكـا الجمعة، كاا
و مذ يكـِ الجمعة، فيقع الن ي في جميعو كما تقكؿ: ما رأيت ىذا أفْ   جميعو، فيل يستقيـ عم

  .(بعةو  يككف الن ي كاقعا  عم كانت الرؤية مستقيمة في جميعو؟ كيجكز أفْ 

                                                 

 (.2/227ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.348-7/347أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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و؛ ألنؾ ال تقكؿ ما رأيتو مذ بو أبك الحسف كأبك العباس في مقتةكال حيح ما ذىب إلي
 الجمعة؛ إذ لك كاف فقد يكـِ الجمعة إال كقد كقع فقد الرؤية بعد دخكؿ الكقت الذؼ يقاؿ لو يكـ

 ."الجمعة بل ليمة الجمعةيـك قبل طمكع ال جر لاماا كاف فاقدا  لمرؤية  الرؤية
       التوضيح والتحميل:       

اسـ الزماف الكاقع بعد )مذ( في النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ك)منذ( أىك بمعن  أكؿ الكقت أـ ال؟

 

 دمو في  مذ( و منذ( مف األفعاؿ المنفية والموجبة الخالؼ فيما يجوز تق -510
المسألة الثالثة: مذ كمنذ ال يتقدميما مف األفعاؿ إال األفعاؿ المن ية ":  (1)قاؿ أبك حياف

، أك المن ية ل ظا ، أك األفعاؿ المكجبة التي تقتةي الدكاـ، نحك: ما رأيُت زيدا  مذ  ل ظا  كمعن
بُ  يكـِ  ِحبُتو مذ يكـِ الجمعة، كسرُت مذ يكـِ الجمعة إذا الجمعة، كما زلُت أا حا ؾ منذ سنٍة، أك  ا

 أردت ات اؿ السير.

لو: لك قمت: رأيتو مذ يكـِ الجمعة، كأنت تعني أنؾ رأيتو  (الكبير)قاؿ أبك الحسف في 
ؿ: تقك )لو:  (األ كؿ)أبك بكر في  ساعتؾ لـ يجز. كقاؿ  يكـ الجمعة، ثـ انقطعت الرؤية إل

كلذلؾ قمت أراؾ ). قاؿ: (ذا أردت أنؾ في حاؿ رؤيتو مذ سنة، إوذ سنة تتكمـ في حالأنا أراؾ م
ال تراه قمت: رأيتؾ مذ سنة؛  أردت أنؾ رأيتو ثـ غابارتا سنة   ألنؾ تخبر عف حاؿ لـ تنقطع، فإفْ 

 .(ألنؾ أخبرت عف رؤيٍة مةت كانقطعت

يراد بما بعدىما تبييف  بف ع  كر: كال حيح ما ذىب إليو أبك الحسف مف أنو الاكقاؿ 
مدة االنقطاع، أك تبييف أكؿ مدة االنقطاع إال بعد ال عل المن ي. كأّما إذا كقعا بعد ال عل 

كامو، كسكاء في ذلؾ ككف د المكجب فإنما يراد بيما تبييف مدة دكاـ ال عل أك تبييف أكؿ مدة
مامة بف يزيـ   حة ذلؾ قكؿ  أك  يية المةارع. كيدؿُّ عم  يية الماةي  ال عل عم سا
 ال اْيمي:

ػػػػػػػػػػػػػاُنكا كا  راأْيػػػػػػػػػػػػػُت الّنػػػػػػػػػػػػػاسا ُمػػػػػػػػػػػػػْذ ُخِمُقػػػػػػػػػػػػػكا كا
 

 (2)ُيِحبُّػػػػػػػػػػػػػػػػػكفا اليِنػػػػػػػػػػػػػػػػػّي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػفا الرِّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  
 

                                                 

 (.349-7/348أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.161)ص كالبييقي، المحاسف كالمساكغ  (163الجاحع، المحاسف كاألةداد )صفي  لسممة بف زيد ال يمي البيت (2) 
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ساعتو التي قاؿ فييا   الناس مذ ُخمق يحبكف اليني إل ػ أّف مراده أنو لـ يزؿ ير  ػ أال تر 
 ، نحك قكؿ ال رزدؽ:المكجب في ذلؾ ػ مكجبا  يجرؼ مجر   ىذا البيت. كالن ي إذا كاف في المعن

اهُ  ْت ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا قا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زااؿا ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذ عا  إزااراهُ  ما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ْمسا ػػػػػػػػػػػػػػػما ، فػػػػػػػػػػػػػػػػأاْدراؾا خا  ارِ األاْشػػػػػػػػػػػػػػػػبا  ةا ِفسا
، تامتاِقػػػػػػػػػػيْ   كااِفػػػػػػػػػػقا كااِفػػػػػػػػػػقا ِمػػػػػػػػػػْف خا  ُيػػػػػػػػػػْدِني خا

 
جػػػػػػػػػػاِج ُمثاػػػػػػػػػػارِ   ِؾ العا ِفػػػػػػػػػػْي ِظػػػػػػػػػػلِّ ُمْعتاػػػػػػػػػػرا

(1) 
كا كا ه ُيدني خا را مراده اإلخبار عف الممدكح بأنو ُمْذ عاقادت يداه إزا  ق. ككذلؾ افِ اِفق مف خا

ـا عندنا ُمُذ اليكـِ.لحاؿ، نحك: ما رأيُتو ُمُذ اليكـِ ّرا اأيةا  حكميما إذا جا   ، كأقا

ـِ، إال أف ـا فبلف  ُمْذ اليك الجمعة، كال: قادِ  يكـِ ُمْذ ـا فبلف  قاؿ أبك الحسف: كال يحسف: قادِ 
. قاؿ: اليكـِ  أيُتو ُمذُ ، كأنؾ لـ تذكر مذ، كما يقكلكف: ر تككف العرب ُتجيز ىذا ، كىـ يريدكف: اليكـا
تجعل المكت شيسا   اليكـِ، إال أفْ  تدكـ الرؤية. قاؿ: ككذلؾ يقبح: ماتا زيد  ُمذُ  كذلؾ قبيح إال أفْ 

تجعل المكت شيسا  داسما  لو، كىك قبيح؛  داسما  لو، كىك قبيح؛ ألنؾ لك قمت ماتا ُمُذ اليكـِ، إال أفْ 
 ."الساعة لـ ياحُسف  كـِ إلُذ اليألنؾ لك قمت ماتا مُ 

       التوضيح والتحميل:       

فيما يجكز تقدمو في )مذ( ك)منذ( مف  النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .األفعاؿ المن ية كالمكجبة

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشكقد اتبع 

 

  مذ( و منذ( أىما حرفيف أـ اسميف؟   -511
ذا كانا ":  (3)قاؿ أبك حياف المسألة الرابعة: إذا كانا حرفيف فبل إشكاؿ في بناسيما، كاا

  ."اسميف فممزكميما طريقة  كاحدة كالحرؼ
 التوضيح والتحميل:             

                                                 

ابػػػف مالػػػؾ، شػػػرح التسػػػييل ك  (1/446)ج كالقيسػػػي، إيةػػػاح شػػػكاىد اإليةػػػاح (267)صديكانػػػو البيتػػػاف لم ػػػرزدؽ فػػػي  (1) 
ابػػف ال ػػاسغ، ك  (267نػػاظـ، شػػرح ابػػف النػػاظـ )صكابػػف ال( 2/815كابػػف مالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج (2/217)ج

 .(3/1255كية )جكالعيني، المقا د النح( 1/236الممحة في شرح الممحة )ج
 (.1962-4/1961تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.7/349أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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   .)مذ( ك)منذ( أىما حرفيف أـ اسميف؟ذكر  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذ (1)كقد كافق السيكطي
 

 مذاىب النحاة في اسـ العدد الواقع بعد  مذ( و منذ( أىي بمعنى األمد أـ ال؟   -512
األمد فيو   المسألة الخامسة: اسـ العدد الكاقع بعدىما إذا كانا بمعن":  (2)قاؿ أبك حياف

 لمعرب مذاىب:

 أحدىا: أنو ال ُيعتادُّ بو إال إذا كاف كامبل .

ف لـ الثاني: أنو ُيعتادُّ باألك  لو:  (الكبير)يككنا كامميف. قاؿ أبك الحسف في ؿ كاآلخر كاا
يكماف، كال يحتسب باالثنيف  الجمعة: ما رأيُتؾ ُمذْ يكـا يجكز أف يقكؿ الرجل يكـا االثنيف لمف رآه 

ىذا، كبعةيـ يقكؿ: ُمذ أرلعة ،   يذىب إلكال بالجمعة؛ ألنو قد رآه فييما، رأيت بعض العرب 
 لجمعة مف األياـ التي لـ يره فييا لما كاف قد ترؾ رؤيتو في بعةيا. كزعـ أفَّ يحتسب االثنيف كا

نما يقكلكف: ُمذ أمِس إل أرلاب ىذه المية ال يقكلكف: ما رأيُتو ُمذ يكماف، لـ رآه .   أمس، كاا اليـك
نما لـ يقكلكا ذلؾ ألنو يقع فيو لبس مف جية أفَّ    عم عا  لـ يتماا، فكل كاحد منيمااليكميف جمي كاا

 المجاز.  المجاز، كلـ يحسف لّما اجتمعا عم

أبك الحسف أيةا  في   ناقص األكؿ، كال يعتد باآلخر، حكبال المذىب الثالث: أف يعتدَّ 
رأيتاو؟ فقاؿ: أكؿا ِمف أمِس.   : مت(يكماف لـ أره ُمذْ )لو أنو سأؿ بعض العرب عف قكلو  (الكبير)

نما حمل ذلؾ عم ؼ ىـ فيو كؿ ال الثاني أنيـ ال يكادكف يحتسبكف بالذاالعتداد بالناقص األ  كاا
اليكـ كاف قد فقد رأيتو في اليكـ، كلـ يره في  أنو إذا قاؿ ما رأيُتو ُمذْ  ػ إذا كاف ناق ا ؛ أال تر 

 و في اليكـ. ىذا ىك المختار. كقد أجاز األخ ش بالقياس أفْ معناه: ما رأيتُ  شيء منو؛ ألفَّ 
ذلؾ يقع، قاؿ:   العدد عم الميالي، فإفَّ   ألكؿ، كيجعل العدد عملثاني دكف ايحتسب بالناقص ا
 ."كىك قياس حسف

 التكةيح كالتحميل:             

مذاىب النحاة في اسـ العدد الكاقع بعد )مذ( ك)منذ(  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .أىي بمعن  األمد أـ ال؟

                                                 

 (.2/226ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
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  بمعنى أوؿ الوقت  إذا جاة الواقع بعد  مذ( و منذ( الخالؼ في النفي  -513
ما بعد ُمذ كُمنُذ إذا المسألة السادسة: لّما كاف الن ي كاقعا  في جميع ":  (1)قاؿ أبك حياف

اسـ الزماف الكاقع بعدىما اسـ زماف   الكقت منع أبك الحسف أف ُيعطف عمأكؿ   كانا بمعن
شعباف، ألّف  يرُ مختّص متقدـ عميو أك متأخر عنو؛ فبل يقاؿ: ما رأيتو منذ شيُر رمةاف كش

: منذ شيُر شعباف، كأنت ال قكلؾ ما رأيتو مذ شيُر رمةاف يقتةي أنؾ رأيتو فيو، فكيف تقكؿ
 قمت: ما رأيتو مذ شيُر شعباف. أفْ   ال كقد رأيتاو فيو، ثـ لـ تره إلإ (مف شيُر شعباف)تقكؿ 

ما رأيُتو منذ عنده: ما رأيُتو منذ شيُر رمةاف كشيُر شكاؿ؛ ألنؾ إذا قمت  ككذلؾ أيةا  
 شيُر رمةاف كقد جزت شير شكاؿ ُعمـ أنؾ لـ تره في شير شكاؿ.

قاؿ: ككذلؾ لك قمت: ما رأيتو منذ يكـُ الجمعة كيكـُ السبت لـ يجز، كلك ن بت يـك 
السبت لـ يجز أيةا ؛ ألنؾ إنما تريد إذ ذاؾ: كما رأيتو يكـا السبت، كأنت إذا قمت يكـا األحد: ما 

  كاف ما بعد حرؼ العطف متقدما  عملجمعة ُعمـ أنؾ لـ تره يكـ السبت، فإف رأيتو مذ يكـُ ا
الزماف الكاقع بعدىما جاز عنده الن ب، نحك: ما رأيتو ُمْذ يكـُ الجمعة كيكـا الخميس، تريد: كما 

  رأيتو يكـا الخميس.

ـُ السبت، ما رأيُتو ُمْذ يكـُ الجمعة كيك  يقاؿ: قاؿ ابف ع  كر: كيجكز عندؼ بالقياس أفْ 
ُد انقطاع الرؤية يكـُ الجمعة كيكـُ السبت، أما  بالعطف عم  أْف تجعل ُمْذ بمعن  أمد، كالتقدير:

ـا  ك، كتككف إذ  كتككف الكاك إذ ذاؾ ال تنكب مناب عامل يتكرر، مثميا في قكلؾ: اخت ا زيد  كعمر 
الذؼ منع  المدة، إال أفَّ ذاؾ قد عرَّفت مخاطبؾ بعّدة مدة االنقطاع، كزدت مع ذلؾ تعري ا  لتمؾ 

يذكر ىذا الكجو ما حكاه عف العرب مف أنيا ال تاستعمل اسـ الزماف المعرفة في  أبا الحسف أفْ 
 ."أكؿ الكقت  كبلميا بعد ُمْذ كُمنُذ إال إذا كانا بمعن

       التوضيح والتحميل:       

بعد )مذ( ك)منذ( إذا الن ي الكاقع النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
    .جاء بمعن  أكؿ الكقت
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 الخالؼ في جواز عطف االسماف بعد  مذ( و منذ( إذا اختمفا بالتعر ف والتنكير  -514
لة السابعة: منع أبك الحسف العطف إذا اختمف االسماف أالمس":  (1)قاؿ أبك حياف

الجمعة كيكماف، كال: ما  ْذ يكـُ  يجكز عنده: ما رأيُتو مُ الكاقعاف بعدىما بالتعريف كالتنكير، فبل
ككذلؾ: ما رأيُتو  رأيتو ُمْذ أمِس كيكماف، قاؿ: ألنؾ ال تقكؿ ما رأيُتو ُمْذ أمِس إال كقد رأيتو أمِس،

نما منع ذلؾ ألجل المخال ة؛ ألفَّ  اف معرفة بعدىما كانا اسـ الزماف إذا ك ُمْذ يكماِف كأمِس. كاا
ؿ، كلـز إذ ذاؾ أف تككف ا بمعن ذا كاف لرؤية قد : أكَّ :  كرة كانا بمعننكقعت في ذلؾ الزماف، كاا

امتنع   لكاقع بعدىما، فمّما اختمف المعنأماد، كلـ يمـز إذ ذاؾ أف تقع الرؤية في الزماف ا
 العطف. 

الكجو   ع االختبلؼ عمقاؿ ابف ع  كر: كالعطف عندؼ أيةا  جاسز في القياس م
أماد، كيككف التقدير في قكلؾ ما رأيُتو مذ :  ُمْذ بمعنالت اؽ؛ كذلؾ بأف تجعل الذؼ ذكرتو مع ا

ُد انقطاِع الرؤيِة يكـُ الجمعِة كيكماف، كتككف الكاك مثميا في: اخت ـا زيد  يكـُ الجمعة كيكماف:  أاما
ك.  كعمر 

رااج في  لو أف يجكز أف تقكؿ: ما رأيُت زيدا  ُمْذ يكماف كيكـُ  (األ كؿ)كزعـ ابف السَّ
  يُتو يكـا الخميس. قاؿ: كتنسق عمتكرير مذ، كالن ب كأنؾ قمت: كما رأ  عم الخميس، فالرفع

المعرفة المعرفة، فترفع إذا ات ق، كىك أحسف، كيجكز الن ب، كتن ب إذا اختمف، كىك أحسف، 
 كيجكز الرفع.

العطف ليس مف كبلـ العرب،  قاؿ ابف ع  كر: كال حيح ما ذكره أبك الحسف ِمف أفَّ 
 ."ي التعريف أك اختم ا، فكاف أحدىما معرفة كاآلخر نكرة لمعمة التي تقدـ ذكرىاات ق االسماف ف

       التوضيح والتحميل:       

جكاز عطف االسماف بعد )مذ( النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ك)منذ( إذا اختم ا بالتعريف كالتنكير
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 مذ( و منذ( الخالؼ في وقوع اسـ الزماف مختصاا بعد   -515
المسألة الثامنة: إذا كقع بعدىما اسـ الزماف مخت ا ، كلـ ي د ِعّدة ":  (1)قاؿ أبك حياف

 ؿ، نحك: ما رأيُتو ُمْذ يكـُ الجمعة، تريد أفَّ : أكَّ  لـ يقع بعدىا إال إذا كاف المعن مدة االنقطاع
ف أفاد فالمح كظ مف كبلـ  ُلو يـك الجمعة، كاا رب إذا كقع بعدىما أف العانقطاع الرؤية كاف أكَّ

ُؿ الكقت، فتقكؿ: ما رأيُتو ُمنُذ الشيراف الماةياف، تريد أنؾ رأيتو في الشيريف  يككنا بمعن : أكَّ
 كقت إخبارؾ.  ، ثـ انقطعت الرؤية مف أحدىما إلالماةييف

قاؿ ابف ع  كر: كيجكز في القياس كقكعو بعد ُمْذ كُمنُذ إذا كاف تخ ي و ال ُيخرجو 
 العرب لـ تاكاّمـ بذاؾ.  يد ِعّدة مدة انقطاع الرؤية؛ إال أفَّ عف أف ي

لو: كلك قمت: ما رأيُتو ُمُذ الشيراف كما تقكؿ: ما رأيُتو ُمْذ  (الكبير)قاؿ أبك الحسف في 
ف كاف ال ُيتاكمَّـ بوفي شيراف تريد: بيني كليف لقاسو الشيراف الماةياف كاف جاسزا    ."القياس كاا

       :       التوضيح والتحميل

كقكع اسـ الزماف مخت ا  بعد النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .)مذ( ك)منذ(

 

 أصل قط وبنائو  -516
 كمنيا قط لمكقت الماةي عمكما ".":  (2)قاؿ ابف مالؾ

ل  إط، كىك القطع قط اسـ مبني، كأ مو التشديد، نقمت مف القا ":  (3)قاؿ أبك حياف
 و فيما انقطع مف عمرؼ.معناه: ما رأيتُ ف طُّ و قا ػ أنؾ إذا قمت ما رأيتُ الطرؼ، أال تر 

نما بُ   فْ مِ  ـ مف الزماف؛ كما أفَّ قع عم  كل ما تقدَّ يي لشبيو بالحرؼ في إبيامو؛ ألنو نِ كاا
 ض.بيا في كل متبعِّ  إذا أردت التبعيض أتيتا 
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يا ال منت معن  في؛ ألنَّ يا تةيا أشبيت الماةي؛ ألنيا لزمانو، كألنَّ نيت ألنَّ كقيل: بُ 
و : ما رأيتُ طُّ و قا ، فمعن  قكلؾ ما رأيتُ تحسف فييا، بخبلؼ الظركؼ. كقيل: تةمنت معن  منذُ 

 قت.مِ خُ  منذُ 

ع كما طْ ، كىك القا طِّ ليا أ بل  في التمكف؛ ألنيا منقكلة مف القا  نيت عم  حركة ألفَّ كلُ 
ـ مف عم  ما تقدَّ  يا تدؿُّ يما أنَّ نككجو الشبو بي. لُ بْ قا بِ  طُّ لقا  ا  ة تشبييقمناه. ككانت الحركة ةم

كما بعدىا. كقيل: لشبييا  ذُ نْ يا ناسبة عف مُ ت ألنَّ مَّ لمساكنيف، كُة  ْت كا رِّ حُ  لُ بْ ، كقا لُ بْ قا الزماف كا 
 ."ذُ نْ مُ بِ 

       التوضيح والتحميل:       

 .أ ل قط كلناسوماىيةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كابف عقيل(1)ؼكقد اتبع المراد

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد كافق السيكطي
 

 ية القسـ مع  َعْوض(مج -517
 كيقابمو عاْكُض".":  (4)قاؿ ابف مالؾ

، كقاؿ ابف ا  يعني أنو لمكقت المستقبل عمكم (ُض كْ كيقابمو عا )كقكلو ":  (5)قاؿ أبك حياف
 السيد في بيت األعش :

ػػػػػػػػػػػػػػػا الا ا ّـٍ، تاحا ِةػػػػػػػػػػػػػػػْيّعْي ِلباػػػػػػػػػػػػػػػاٍف ثاػػػػػػػػػػػػػػػْدؼا ُأ  را
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؽُ   اٍج الا ناتا ا ـا دا ِبأاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا
(6) 
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ذا ُض كْ عا  كاف مف أسماء :  نـ كاف لبكر بف كاسل. كقيل: ىك اسـ مف أسماء الدىر. كاا
حت   را ثُ العاسةيف، كما تقكؿ: دىر الداىريف، ثـ كا  ضا كْ عا  ، كقكليـ: ال آتيؾا ا  الدىر كاف ظرف

 . مجرػ القسـ أجركه

أال تقدر فيو  يككف في مكةع ن ب عم  كض اسـ  نـ جاز أفْ قاؿ: "كمف جعل عا 
 .هللا ألفعمفَّ  حرؼ الجر، كتحذفو، كقكلؾ: يميفا 

يككف في مكةع خ ض عم  إةمار حرؼ القسـ، كىك أةعف الكجكه،  كيجكز أفْ 
 ـ بمعن  في. حا سْ أا كالباء في بِ 

 جياف:ض مف أسماء الدىر فك كْ كمف جعل عا 

 يككف القسـ بو ال باألسحـ، فالقكؿ فيو كالقكؿ فيو إذا كاف اسـ  نـ. أحدىما: أفْ 

، كأنو قاؿ: ال نت رؽ عكض، ا  كف القسـ باألسحـ، كيككف عكض ظرفيك كالثاني: أفْ 
 دىرنا" انتي . أؼ: ال نت رؽ طكؿا 

إنما  ض في القسـ،كْ الم نف لـ يتعرض لعا  كذكرت مسألة القسـ مع عكض ىنا ألفَّ 
 ."بينا عم  ذلؾ حيث تعرض ليا الم نفنذكر ىاىنا، فت

       التوضيح والتحميل:       

 .محيء القسـ مع )عاْكض(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 مف ظروؼ المكاف التي ال تتصرؼ  ِسو ( و سواة( -518
كعادـ الت رؼ ك كؽ كتحت كعند كلُدف كمع كلاْيفا باْيفا دكف ":  (2)قاؿ ابف مالؾ

 إةافة، كحكاؿ كحكؿ كحكالا ".
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كاء. كسا  ػ ك كترؾ الم نف مف ظركؼ المكاف التي ال تت رؼ سِ ":  (1)قاؿ أبك حيافك 
نَّ  أنؾ تقكؿ:  ػ ؾ؛ أال تر لا دّ لا ؾ كا ةا كا عِ   مكانؾ الذؼ يدخمو معن  يما بمعنما لـ يت رفا ألنَّ كاا

مكاف  ليس بمكاف حقيقي؛ ألفَّ   ىذا المعنإذا أريد بو  (مكاف)ؾ، كلا دَّ كاؾ كلا سِ  برجلٍ  مررتُ 
طريقة المجاز لـ يت رفكا فيو   عمه، فمما كانت الظرفية رُّ قا تا سْ الشيء حقيقة إنما ىك مكةعو كمُ 

 ".تياركما يت رفكف في الظركؼ الحقيقية، كتقدـ نقمنا عف ال راء أنيما ال يرفعاف في االخ

       التوضيح والتحميل:       

 ، كىما:مف ظركؼ المكاف التي ال تت رؼظرفاف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .)ِسكػ( ك)سكاء(

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشكقد اتبع 

إال أنو قد أةاؼ آراء  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد ذكر السيكطي
مختارا  منيا بأنيا قد  ه المسألة بما يتعمق بظرفية كل مف )سكػ(، ك)سكاء(أخرػ تت ل بيذ

. فيبدك مف اختيار السيكطي ليذا الرأؼ أنو غير ظرؼ قميبل  مرة  أخرػ ظرفا  كثيرا  ك مرة  ُتستعمل
كذىب جماعة : " (4)مخالف لما ذىب إليو أبك حياف، كىذا ما يتةح بال عل مف قكؿ السيكطي

كغير ظرؼ  كثيرا   كأبك البقاء العكبرؼ إل  أنيا ظرؼ متمكف أؼ يستعمل ظرفا  منيـ الرماني 
ليو أذىب كنقمو في البسيط عف الككفييف قميبل    . قاؿ ابف ىشاـ في التكةيح كاا

 )غير( فكما أفَّ ػالبتة فإنيا اسـ مرادؼ ل ست ظرفا  كذىب الزجاجي كابف مالؾ إل  أنيا لي
كحكـ المق كرة كالممدكدة فيما ذكر  (سكػ )فييا الن ب فكذلؾ كال يمتـز  )غير( ال تككف ظرفا  

اء نص عميو سك  عم  األقكاؿ الثبلثة سكاء نص عميو األبذؼ كحكـ المكسكرة كالمةمكمة أيةا  
 ".ابف مالؾ كابف ع  كر
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 مف ظروؼ المكاف التي ال تتصرؼ  َشْطر(  -519
لظركؼ التي ال تت رؼ نحكييف مف اال ه أكثرُ ذكرا  لكمما أىم":  (1)قاؿ أبك حياف

ـِ   قاؿ تعال (نحك  )نبمع (رطْ شا ) راا ْطرا اْلماْسِجِد اْلحا شا
ـْ ، كقاؿ (2  لُّكا ُكُجكىاُك        فاكا

ْطراهُ   ".( 3 شا

       التوضيح والتحميل:       

 أال كىك مف ظركؼ المكاف التي ال تت رؼظرؼ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
ْطر(  .)شا

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشبع كقد ات

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كقد كافق السيكطي
 

 العامل الذي يتوسع في الظرؼ معو  -520
ع في الظرؼ معو، كالظرؼ سَّ كا تا ف الم نف العامل الذؼ يُ يِّ با كلـ يُ ":  (6)قاؿ أبك حياف

الحرؼ أك االسـ الجامد بما  وكتارة يعمل فيتارة يعمل فيو ال عل أك ما جرػ مجراه مف األسماء، 
بما فيو مف معن  ال عل  فيو الحرؼ أك االسـ الجامد فيو مف معن  ال عل، كذلؾ قميل، فإذا عمل

و بالم عكؿ بو، كالعامل في ع فيو مشبَّ الظرؼ المتكسَّ  ع فيو مع شيء منيما؛ ألفَّ تكسَّ فبل يُ 
ع و بو، كىك الظرؼ المتكسَّ ، فبل يعمبلف في المشبَّ رفا  كال اسما  جامدا  حالم عكؿ بو ال يككف 

 ."فيو

       التوضيح والتحميل:       

 .العامل الذؼ يتكسع في الظرؼ معواستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

                                                 

 (.8/63أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .]144: البقرة[ (2)
 .]144: البقرة[ (3)
 (.4/2021تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.2/159ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.96-8/95أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 ؟أتعمل في الظرؼ أـ الالخالؼ في  كاف(  -521
ع في الظرؼ مع كاف كأخكاتيا؟ ىك مبني عم  تكسَّ فرع: ىل يُ ":  (2)قاؿ أبك حياف

فْ الخبلؼ في كاف أتعمل في الظرؼ أـ ال، فإف قمنا ال تعمل فبل يُ   قمنا يجكز ليا أفْ  تكسع، كاا
نما قمنا ذلؾ ألنو يكثر  تعمل فيو فالذؼ يقتةيو النظر أنو ال يجكز التكسع في الظرؼ معيا. كاا

 بت الخبر تشبييا  ليا بال عل المتعدؼ إل  كاحد، فعت المبتدأ كنا إنما را المجاز فييا؛ ألنيا 
ساع فيك مجاز أيةا ، فيكثر تِّ از، فإذا ن بت الظرؼ عم  طريق االفعمميا بالتشبيو ىك مج

ىذا الدخكؿ  ألفَّ  (في)في األمر، ال يجكز حذؼ  منع منو. كنظير ذلؾ قكليـ: دخمتُ المجاز، فيُ 
جمع عمييا مجازاف. كقاؿ ابف مجاز، فمـ يُ  (في)ل  الظرؼ بيير كساطة إ مجاز، كك كؿ دخلا 

ساع في الظرؼ ألنيا عم  كل حاؿ فعل، تِّ كاف كأخكاتيا فإنو يجكز معيا، االا ع  كر: كأمَّ 
 ."كال عل قد يعمل في الم عكؿ بو

       التوضيح والتحميل:       

 .)كاف( أتعمل في الظرؼ أـ ال؟النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (3)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في التوسع بالفعل ألكثر مف واحد أيجوز أـ ال؟ -522
 ع مطمقا  أك خا ا  فيل يجكز في كل فعل أففرع: إذا جكزنا التكسُّ ":  (5)قاؿ أبك حياف

قمنا إنو  ع في الم در؟ إفْ عنا معو في الظرؼ فيل يتكسَّ كسَّ ع فيو في أكثر مف كاحد؟ فإذا تا تكسَّ يُ 

                                                 

 (.2/169ع )جىمع اليكامالسيكطي،  (1)
 (.8/96أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.513)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.2/170ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.8/96أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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فْ  قمنا إنو في المعن  فيبعد؛ ألنو ال يكةع شيساف بدؿ شيء كاحد،  تكسع في الم ع فبل يبعد، كاا
 ."ع في غيرهعت في الظرؼ فبل تتكسَّ تكسَّ  بل إفْ 

       التوضيح والتحميل:       

ال عل ألكثر مف كاحد بالتكسع النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .أيجكز أـ ال؟

 

 ؿالخالؼ في جواز التوسع في شية مف األفعا -523
ع فيو ن سو مرة أخرػ، مثاؿ ذلؾ سَّ كا تا ع في كاحد فبل يُ سِّ كُ فرع: إذا تُ ":  (1)قاؿ أبك حياف

 عا .ن بو ن سو ن ب الم عكؿ تكسُّ ع فتةيف إليو مثبل ، ثـ تتكسَّ تا  أفْ 

ذؼ الم عكؿ ع في شيء مف األفعاؿ إال إذا حُ تكسَّ ذىب إل  أنو ال يُ  فْ كمف النحكييف ما 
فْ كاف التكسُّ  ال ريح إفْ   مطمقا . كسببو أفَّ  عا  في الم ع فحينسذ يجكزكاف تكسُّ  ع في المعن ؛ كاا

معن ، كال يككف معن  كاحد في محميف مف ع فيو كاقعا  بو الع في المعن  يجعل المتكسَّ التكسُّ 
 ."غير عطف كال ما يجرؼ مجراه

       التوضيح والتحميل:       

جكاز التكسع في شيء مف النحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 . األفعاؿ

 

 الخالؼ في االتِّساع في المصدر -524
   كجييف:ساع عمتِّ اال مسألة: ال خبلؼ أفَّ ":  (2)قاؿ أبك حياف

: كحش عميو يكميف، فأردتا  يدا يككف عم  حذؼ المةاؼ، فإذا قمت: ِ   أحدىما: أفْ 
  جاز ببل خبلؼ. -يكميف

 يف مجازا . يدا تجعل اليكميف ما  كاآلخر: أفْ 

 كىذا مذىب س كالجميكر.
                                                 

 (.97-8/96أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .98-97السابق، صالمرجع  (2)
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الجمعة  القاسل: يكـُ  ساع ألمر يمطف إدراكو، كىك أفَّ تِّ ىذا اال كزعـ ابف كيساف أفَّ 
 فيو احتمل أفْ  متُ عم  أنؾ اعتمدتو بال كـ، كلـ ت ـ غيره، كلك قمت ُ   سعتا فإنما اتَّ  -وتُ مْ ُ  

اخت ا و بال عل، كدخل ال عل معن   تساع عم  معن تككف  مت فيو كفي غيره، فاال
اعتمدتو بكذا، فانت ب عم  معن  اعتمدت. قاؿ: كالدليل عم  ذلؾ أنيـ ال ي عمكف ذلؾ إال في 

 الظرؼ

 رُ ىينت ب عم  السعة. كزعـ أنؾ ال تقكؿ: الد لـ يجز أفْ  الدىرا  متُ لك قمت ُ  المختص، ك 
 و؛ ألنو ال يمكف االعتماد في ىذا، كأثار ىذا االختبلؼ.متُ ُ  

؛  فمعناه عم  قكؿ األكثريف أفّ  (ومتُ الجمعة ُ   يكـُ )أما إذا قمت  ال كـ كقع بيذا اليـك
 كعم  مذىب ابف كيساف لـ ي ـ سكاه.

بأنو ال يجكز  ستدؿُ ساع في ظرؼ المكاف كمذىبو في ظرؼ الزماف. كيا تِّ اال كمذىبو في
عميو إال  ْر سا عميو فرسخاف فالمعن : لـ يُ  يرا ذلؾ إال في المختص ال في المبيـ، فإذا قمت سِ 

 .عميو مكاف   را يْ ىذيف ال غيرىما، كال يجكز: سِ 

فإما  -جـِ النَّ  كؽا  ُ ميو خُ ع يرا ع فيو، فانت ب ن ب الظرؼ، نحك: سِ سِ كالم در إذا اتُّ 
ما عم  جعل الخُ جـِ النَّ  كؽِ  ُ خُ  فا ما عم  إرادة: زا  كؽ حينا . كال يككف ذلؾ في ظرؼ المكاف، لك  ُ ، كاا
ظرؼ المكاف يقع فيو قميبل   لـ يجز؛ ألفَّ  -بزيدٍ  بِ ةر  افا كا ، تريد: ما زيدٍ  با رْ عميو ةا  يرا قمت: سِ 

فْ ككثيرا ، كالزماف قدر لم عل، إف قميبل   ر سيل فيو ذلؾ، ف ار يعبَّ كثيرا  فكثير، فاستُ  فقميل، كاا
تكب في ذلؾ ير  بالم در عنو مطمقا  غير مقت ر بذلؾ عم  م در دكف م در، كينبيي أفْ 

 راده في جميع العرلية.طَّ أنو عم  حذؼ المةاؼ ال

را  ساع عم  الطريق اآلخر، كيسيمو ما ذكرناه مف ككنو مقداتِّ اال كزعـ ابف كيساف أفَّ 
ز أقكػ؛ إذ ليس فيو إال تجكُّ  (كف عاما  تُّ لو سِ  دا لِ كُ )يككف في  لمزماف، كمعبرا  عنو بو. كينبيي أفْ 

ساع أبعد. تِّ يككف اال الم در حينا ، فينبيي أفْ  عمتا جا  قبل السعة بأفْ  زتا كاحد، كىنا قد تجكَّ 
 ." در م عكال  يككف الم ساع عندنا عم  طريق الحذؼ، كعند ابف كيساف عم  أفْ تِّ كاال

       التوضيح والتحميل:       

 .االتِّساع في الم درالنحكييف في خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
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 المفعوؿ معو الباب السادس والعشروف :
 

 الخالؼ في نصب المفعوؿ معو بػ كاف( الناقصة  -525
 ".كانت ابو بما عمل في السابق مف فعل":  (1)قاؿ ابف مالؾ

لم عكؿ معو ال ا أفَّ   كفي كاف الناق ة خبلؼ: ذىب بعةيـ إل":  (2)ك حيافكقاؿ أب
ؼ بالكاك، كال تعمل إال في اسميا كخبرىا ال غير، عدَّ حدث يُ   يككف بعدىا ألنيا ليس فييا معن

 ؿ ما كرد مف ذلؾ بعد كاف، نحك قكلو:كتأكَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؾُّ أاْحػػػػػػػػػػػػػػػػُدك قاِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْيدة      فاآلاْيػػػػػػػػػػػػػػػػُت الا أاْن ا
 

يَّ   ػػػػػػػػػػػثابل  باْعػػػػػػػػػػػِدؼتاُكػػػػػػػػػػػكُف كاا ػػػػػػػػػػػا ما اىاػػػػػػػػػػػا ِبيا
(3) 

 كقكؿ اآلخر: 

لاِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أاِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُكـْ  ـُ كا  فاُككُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ   حا ػػػػػػػػػػػػػػػافا الُكْمياتاػػػػػػػػػػػػػػػْيِف ِمػػػػػػػػػػػػػػػفا الطِّ ماكا
(4) 

 كقكؿ اآلخر: 

ـْ ُيِ ػػػػػػػػػػػػػػقْ  ػػػػػػػػػػػػػػرَّافا لاػػػػػػػػػػػػػػ حا يَّاىاػػػػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػػػػافا كااا  فاكا
 

ا  دا ػػػػػػػػػػدَّ تَّػػػػػػػػػػ  تاقا ػػػػػػػػػػاِء إْذ القاػػػػػػػػػػاُه حا ػػػػػػػػػػِف الما عا
(5) 

ل ألبيات تامة، كمثبل  في ىذه ا (كاف) أفَّ   عم  ىذا ذىب   كالظرؼ كالمجركر أحكاال ، كاا
 األستاذ أبك عمي.

ال حيح أنيا مشتقة، كأنيا  الناق ة؛ ألفَّ  (كاف)كذىب الجميكر إلي جكاز ذلؾ في  
ىذا تعمل في الظرؼ، كيتعمق بيا الجار، كتن ب الم عكؿ   الزماف، فعم ػ سك   معن  تدؿ عم

                                                 

 (.2/247شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.102-8/101أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
كالقيسػي، إيةػاح شػكاىد  (394كالبكػرؼ، ف ػل المقػاؿ )ص( 118ص 30/5ديكانػو )ؽالبيت ألبي ذؤيب اليذلي فػي  (3) 

 . (8/515جكعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )( 1/243اإليةاح)ج
( ابػػف جنػػي، 1/285كأبػػي محػػػمد السػػيرافي، شػػرح أبيػػات سػػيبكيو )ج (1/298سػػيبكيو، الكتػػاب )ج البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي (4) 

السػػػػػػيكطي، ىمػػػػػػع اليكامػػػػػػع ك ( 1/175كابػػػػػػف األثيػػػػػػر، البػػػػػػديع )ج (83الزمخشػػػػػػرؼ، الم  ػػػػػػل )صك  (60الممػػػػػػع )ص
 .  (2/239)ج

( 190كابػػف كيكمػػدؼ العبلسػػي، ال  ػػكؿ الم يػػدة )ص( 1/211)ج ابػػف السػػراج، األ ػػكؿ البيػػت لكعػػب بػػف جعيػػل فػػي (5) 
( كابػػػف عػػػادؿ 4/254السػػػميف الحمبػػػي، الػػػدر الم ػػػكف )ج كبػػػبل نسػػػبة فػػػي (3/319شػػػاطبي، المقا ػػػد الشػػػافية )جالك 

 .  (7/314الحنبمي، المباب )ج
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ما بعدىا افتقار المسند   في األبيات المذككرة إل (كاف)افتقار  ػ تر معو كساسر األفعاؿ، كأنت 
. كالذؼ ينبيي  ت ىذا المعنكِّ  ا يُ  ال  اأحك  (افرَّ حا كا )ك (فيْ تا يا مْ الكُ  مكافا )ك (مثبل  )لممسند إليو، كجعل 

ر ىذا فييا، كتمؾ عط و عمي اسـ كاف الناق ة؛ ألنو كثُ  أف يككف ذلؾ مقيسا  في كل اسـ ي حُّ 
 بيات كغيرىا.األ

كقاؿ في البديع: "الم عكؿ معو يككف مف ال عل المتعدؼ كغير المتعدؼ عند األكثريف، 
ىذا ال يككف  يا. كقاؿ قكـ: إفَّ عا ِة را ا لا يا يْ ما ِ  كفا  ت الناقةُ كا رِ ؾ، كلك تُ ما كا ألا  كاألسدا  تا يْ مِّ تقكؿ: لك خُ 

 ؾ كزيدا ، كزيدا : م عكؿ معو".تُ إال مع غير المتعدؼ؛ لسبل يمتبس بالم عكؿ بو، فبل يقاؿ ةرل

       التوضيح والتحميل:       

)كاف( بػفي ن ب الم عكؿ معو خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
  .الناق ة

 ما ذكره أبك حياف. (1)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي
 

 عمى الظرؼ خفش في أفَّ  الواو( تنصب المفعوؿ معومذىب الكوفييف واأل -526
لمجرجاني، كال  لمزجاج، كال بيا خبلفا   ال بمةمر بعد الكاك خبلفا  ":  (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".لمككفييف بالخبلؼ خبلفا  

، خبلفا  لمككفييف ىذا الذؼ نسبو إلي الككفييف (كال بالخبلؼ)كقكلو ":  (4)كقاؿ أبك حياف
ينت ب  عظـ الككفييف كاألخ ش ذىبكا إلي أف الكاك مييأة لما بعدىا أفْ ىك قكؿ بعةيـ. كم

الكاك في قكلؾ  الككفييف، قالكا: كذلؾ أفَّ   انت اب الظرؼ؛ ال بالخبلؼ كما نسبو الم نف إل
سة، فمما حذفت يالِ الطَّ  عا ما  ، ككأنؾ قمت: جاء البردُ عا سة إنما ىي كاقعة مكقع ما يالِ كالطَّ  جاء البردُ 

  يالسة بعدىا عمانت بت الطَّ  -الكاك مقاميا قمتا الظرؼ، ثـ أا   كقد كانت منت بة عم ،عا ما 
   تعالانت اب الحرؼ، كما أنو في قكلو  الكاقعة الكاك مكقعيا؛ إذ ال ي حُّ  عا انت اب ما   معن

                                                 

 (.514)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.239-2/238ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.2/247شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.107-8/106أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)



 614 

  َُّ  َّة  ِإال ا آِليا افا ِفيِيما لاْك كا
في إال؛ إذ األ ل:  يظير الرفع ارت ع )هللا( إذ ال يمكف أفْ  (1 

 الرفع الذؼ في غير اسـ هللا. لا عِ جُ هللا، فا  غيرُ 

 ػةمر يتعدالظرؼ لكاف إذا أُ   ؛ إذ لك كاف انت اب ىذا االسـ عمكىذا المذىب باطل
 إليو ال عل بكساطة في، كأنت ال تأتي بو إال من  بل ، نحك قكلو:

   ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػثابل    ػػػػػػػػػػػػػػا ما يَّاىاػػػػػػػػػػػػػػا ِبيا  باْعػػػػػػػػػػػػػػِدؼ تاُكػػػػػػػػػػػػػػكُف كاا
 

 ."كلـ يقل: تككف كفييا
       التوضيح والتحميل:       

الككفييف كاألخ ش في أفَّ  ا  آخر كىك مذىبمذىباستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
  .)الكاك( تن ب الم عكؿ معو عم  الظرؼ

 ما ذكره أبك حياف. (3)كناظر الجيش ،(2)المرادؼ كقد اتبع

 إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذىب  (4)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في  كاف( المضمرة ىل ىي ناقصة أـ تامة؟ -527
، قاؿ ما شأف عبد هللا كزيدا   كمف قاؿ ما أنت كزيدا  قاؿ سيبكيو...)":  (5)قاؿ ابف مالؾ

مذىبو جكاز الن ب لكنو غير الكجو  فعمـ بيذا أفَّ (و قاؿ ما كاف شأف عبد هللا كزيدا  كأن
  ". المختار

ي ال ارسي كغيره ؛ فنص أبك عممةمرة( ىذه الكاختم كا في )كاف":  (6)قاؿ أبك حيافك 
أمر إل  آخر فيما مة ، كال  الناق ة مجردة لمداللة عم  زماف نسبة ؛ ألفَّ عم  أنيا التامة

بيو، فبل تعمل في غيره. كىك اختيار األستاذ أبي شنما عممت في المبتدأ كالخبر بالتتعمل، كاا 
ا )ما( فبل تككف ب عم  الحاؿ، كأمَّ ( في مكةع ن عمرك بف تقي كعم  ىذا )كيف عمي، كأبي

                                                 

 .]22: األنبياء[ (1)
 (.515)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.5/2050تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.2/240ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.258-2/257التسييل )ج شرحابف مالؾ،  (5)
 (.8/126أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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عف أ ميا إل  السؤاؿ  األحكاؿ. كزعـ بعةيـ أنيا مجردة ؛ ألنيا سؤاؿ عف الذات ال عفحاال  
 عف الحاؿ.

مف الحدث، فتككف كيف في  كاف المةمرة ناق ة، كأنيا ليست مجردة فَّ أكال حيح 
شيء تككف  حاؿ تككف مع ق عة مف ثريد، كأؼَّ  ما، التقدير: عم  أؼِّ مكةع الخبر. ككذلؾ 

 عبد هللا مع زيد. فُ أشيء يككف ش مع زيد، كأؼَّ 

؛ تككف التامة الخبر، كال يجكز أفْ  )ما(أنت كنحكه اسـ كاف، ك كقاؿ ابف خركؼ: )إفَّ 
 الكجياف، يعني ألفَّ ألنو تككف ما مبتدأ، كما بعدىا الخبر، كال ةمير فيو. كيجكز فييا مع كيف 

 ."( انتي لحاؿكيف تنت ب عم  ا
       التوضيح والتحميل:       

)كاف( المةمرة ىل ىي ناق ة في  خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .أـ تاـ؟

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشك  ،(1)المرادؼ كقد اتبع

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (3)كقد كافق السيكطي
 

 عمى  كنت( و يكوف( مقصود أـ ال؟  ما( و كيف(الخالؼ في تقدير سيبويو  -528
، ككيف أنت كق عة مف ثريد ىك الجيد، كالرفع في ما أنت كزيدا  ":  (4)قاؿ ابف مالؾ

، كما أنت يقكلكف كيف أنت كزيدا   ناسا   لعدـ ال عل كما يعمل عممو. قاؿ سيبكيو: كزعمكا أفَّ 
كلكنيـ حممكه عم   (كيف)ك (ما)ـ العرب، كلـ يحممكا الكبلـ عم  ىك قميل في كبل، ك كزيدا  

  ".كنت كتككف يقعاف ىينا كثيرا   ال عل، ألفَّ 

ع )كيف( )تككف(: أذلؾ (، كمكاختمف في تقدير س مع )ما( )كنت":  (5)كقاؿ أبك حياف
 أـ ال: (س)مق كد لػ

                                                 

 (.519)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.244-5/242تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/240ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.2/258شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.128-8/127ي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلس (5)
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 .كس ألمكففزعـ السيرافي أنو غير مق كد، كلك عُ 

ةي كالمستقبل، نحك: ما المبرد عم  س، كقاؿ: ي مح في كل كاحد منيما الما كردَّ 
 .ا  ، ككيف كنت كزيدا  تككف كزيد

ر مع ما الماةي كمع كيف المستقبل لكثرة ذلؾ في كتابعو ابف طاىر، كقاؿ: إنما قدّ 
  ما ذكر س، االستعماؿ كرد عم الكبلـ، كال يمنع في القياس العكس كما قاؿ المبرد، إال أفَّ 

 كتكقف عنده.

( دخميا معن  )ما ال يجكز إال ما قاؿ س، كذلؾ أفَّ  ابف كالد عم  المبرد، فزعـ أنو كردَّ 
، كلك كانت ىنا ر إال ما ثبت كاستقرَّ نكا ، كال يُ عف مسألة مجيكلة التحقير كاإلنكار، كليست سؤاال  

 لمجرد االست ياـ لجاز فيو الماةي كالمةارع.

إنما يقاؿ لمف  ا  قكليـ ما أنت كزيد ذلؾ مق كد مف س، كذلؾ أفَّ  فَّ كقاؿ بعةيـ: إ
إذا قاؿ ما  ؟ كال يقاؿ لوا  كزيد و، فيقاؿ لو: ما كنتا ستُ ، أك البا ا  زيد قاؿ: خالطتُ  أنكر عميو أفْ 

مف   عة  كقا  ر الكاقع. كأما كيف أنتا نكا نكر ما لـ يقع، إنما يُ ؟ ألنو ال يُ ا  البستو: ما أنت كزيد
د فإنما يقاؿ عم  معن : كيف تككف، كذا يستعمل عندىـ، كلـ ينقل خبلؼ ىذا، فيذا الن ب ريثا 

 إنما يقاؿ منو ما سمع.

ذا قاؿ كيف فيك يريد: ر عميو محقِّ كقاؿ ابف خركؼ: إذا قاؿ ما أنت فيك منكِ  ر أمره، كاا
 .)كاف( ماةية مع ما، كأت  مع كيف بالمستقبلبػ  ر أتقَّ حاؿ، كلما حا  عم  أؼِّ 

ما المستقبل بكيف، كلّ  فا رِ ستقبل قُ ما كاف السكاد إنما يقع في األكثر عما يُ كقاؿ غيره: لّ 
 -م  ما مة كذلؾ في األغمب إنما يقع ع -بمعن  التكليخ عم   حبتو  كزيدا   كاف ما أنتا 

 ."الماةي بػ )ما( فا رِ قُ 
       التوضيح والتحميل:       

)كنت(  بػتقدير سيبكيو )ما( في  ؼ النحكييفخبلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .مق كد أـ ال؟أىك )يككف( بػك)كيف( 

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشك  ،(1)المرادؼ كقد اتبع

 
                                                 

 (.519-518)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2077-5/2076تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 معطوفيا بالظرؼو الواو العاطفة  جواز الفصل بيف -529
يجكز ال  ل بيف الكاك العاط ة كليف معطكفيا بالظرؼ،  فرع:":  (2)قاؿ أبك حياف

، كال يجكز ذلؾ في الكاك التي بمعن  مع ا  عمر  كاليكـا  ا  زيد ك، كةرلتُ عمر   كاليكـا  فتقكؿ: قاـ زيد  
 ؛ ألنو قد  ار بمنزلة معا ا  عمر  فبل يجكز فيو: كاليكـا  ا  كعمر  ال بظرؼ كال بييره، فإذا قمت قاـ زيد  

 ."المجركر، فمنعكا ال  ل بينيماك كالجار ك عمرٍ 

       التوضيح والتحميل:       

 .جكاز ال  ل بيف الكاك العاط ة كمعطكفيا بالظرؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشك  ،(3)المرادؼ كقد اتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كقد كافق السيكطي
 

 المستثنى لسابع والعشروف :الباب ا
 

 خالؼ النحو يف في ماىية المخرج بػ إال( في المستثنى  -530
 ".الإمف مذككر أك متركؾ ب أك تقديرا   كىك المخرج تحقيقا  " : (6)قاؿ ابف مالؾ

المستثن  مخرج مف االسـ المستثن  منو  كظاىر قكؿ الم نف أفَّ : " (7)كقاؿ أبك حياف
فمعناه اإلخبار  إال زيدا   ذا مذىب الكساسي، زعـ أنؾ إذا قمت قاـ القكـُ ؛ كىكاف أك مترككا   مذككرا  

                                                 

 (.2/244ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.8/150أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.522)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.5/2100تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.2/242ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.2/264شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.159-8/156أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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حكـ عميو بقياـ كال بن يو، فيحتمل بالقياـ عف القكـ الذيف ليس فييـ زيد؛ كزيد مسككت عنو، لـ يُ 
 أنو قاـ، كيحتمل أنو لـ يقـ.

نما أخرجت إال ك ف زيد مف ك ف  كذىب ال راء إل  أنو لـ يخرج زيد مف القكـ، كاا
 القـك مكجب ليـ القياـ، كزيد من ي عنو القياـ. القكـ؛ ألفَّ 

األداة أخرجت االسـ الثاني مف االسـ األكؿ،  كذىب س كجميكر الب رييف إل  أفَّ 
 كحكمو مف حكمو.

 كىذا الخبلؼ الذؼ ذكرناه ىك في االسـ المت ل.

 فمك كاف قكلؾ إال زيدا   فإنو لـ يقـ، كاحتج الكساسي لمذىبو بقكلؾ: قاـ القكـ إال زيدا  
ال يحتاج إليو، كيدؿ عم  جكاز ىذا  يقتةي ن ي القياـ عف زيد لكاف قكلؾ فإنو لـ يقـ فةبل  

اِجِديفا التركيب قكلو تعال   ـْ ياُكْف ِمفا السَّ ُدكا ِإالَّ ِإْبِميسا لا جا فاسا
ِإالَّ ِإْبِميسا أابا  أاْف   ، كبقكلو(1)

اِجِدي  .(2) فا ياُككفا ماعا السَّ

اِجِديفا كأجيب عف قكلو  ـْ ياُكْف ِمفا السَّ    بأفَّ  – (فإنو لـ يقـ إال زيدا  )، كعف قكليـ لا
 ذلؾ جاء عم  طريقة التأكيد ال عم  جية اإلخبار بأحد المحتمميف، كىك نظير قكليـ: أكمتُ 

عميو الكبلـ األكؿ مف  و تأكيد لما دؿَّ أكمتُ  و، بخ ض رأسيا؛ أال ترػ أفَّ السمكة حت  رأسيا أكمتُ 
دؿ  في حكـ األكؿ إال إفْ  مما قبميا كاف داخبل   الرأس مأككؿ؛ حت  إذا كاف ما بعدىا جزءا   أفَّ 

 دليل عم  خبلؼ ذلؾ.

، ن يا   المعاني التي تدؿ عمييا الحركؼ ال تؤكد، فبل يقاؿ: ما قاـ زيد   رض ىذا بأفَّ كاعتُ 
كال: ما قاـ زيد  ة.معن  اليمز ل تأكيدا   لمعن  ما، كاست ياما   دا  تأكي فيككف ن يا   ،كال: أتقكـ است ياما  

 ةعت عم  االخت ار؛ أال ترػ أفَّ الحركؼ كُ  أن ي ذلؾ، كال: أيقـك زيد أست يـ عف ذلؾ؛ ألفَّ 
جمع بينيما أخ ر مف أن ي، كالتأكيد مبني عم  اإلطالة، فمـ يُ  (ما)ر مف أست يـ، كخ ا اليمزة أا 
 تراض قكؼ.كىذا االع .لمتناقض

اِجِديفا  كأجيب عف قكلو  في ىذه الجممة زيادة معن  ال  بأفَّ   أابا  أاْف ياُككفا ماعا السَّ
عدـ سجكده إنما كاف  تدؿ عميو إال، فميست لتأكيد ن ي السجكد عنو فقط، كىك داللتيا عم  أفَّ 

                                                 

 .]11: األعراؼ[ (1)
 .]31: الحجر[ (2)
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 اء السجكد، فمما كاف عف إباسو كتكبره، كىذا المعن  ال تدؿ عميو إال، إنما تدؿ عم  انت ناشسا  
 في الجممة مزيد بياف جاز ذلؾ.

اِجِديفا كىذا الذؼ أجيب بو في ىذه اآلية مجاب بو في قكلو  ـْ ياُكْف ِمفا السَّ  ؛ ألفَّ لا
ن ي ككنو مف الساجديف أبمغ مف ن ي السجكد؛ إذ ن ي الككف يقتةي ن ي األىمية، ف رؽ بيف 

في األكؿ ن ي الككف، كىك  قكلؾ: ما زيد  الح؛ ألفَّ  مف ال الحيف، كليف قكلؾ: ما كاف زيد  
 مشعر بن ي األىمية، كفي الثاني ن ي ال بلح فقط.

إال أخرجت  قاؿ بعض أ حابنا: "كيبطل مذىب الكساسي باالستثناء المنقطع؛ ألفَّ 
؛ الثاني مف حكـ األكؿ ةركرة، كلكال ذلؾ لـ يكف في االستثناء فاسدة، كلـ يخرج االسـ مف االسـ

ذا ثبت ذلؾ في االستثناء المنقطع كاف ذلؾ في المت ل؛ ألفَّ إذ لـ يندرج تحتو أ بل   معن   ، كاا
 إال في الحاليف كاحد، كىك االستثناء.

ت األىمية هلل كحده فقط بإجماع ثبِ بقكلؾ: ال إلو إال هللا؛ إذ ىذا الم ع مُ  كيبطل أيةا  
لمرلكلية،  تا  بِ ثْ هلل باإلليية، كال مُ  لمتم ع بذلؾ مقرا  عنو لـ يكف ا األمة، كلك كاف ما بعد إال مسككتا  

 بل ساكت عف ذلؾ.

إال عمي، كال سيف إال  فت الذؼ يتبادر إل  ال يـ في قكلؾ "ال  عم  ذلؾ أفَّ  كيدؿ أيةا  
عنو لما تبادر ذلؾ  كعم  ذؼ ال قار؛ كلك كاف ما بعد إال مسككتا   ذك ال قار" ىك الثناء عم  عميّ 

 .انتي  ممخ ا   إل  ال يـ"

 كالذؼ يقطع ببطبلف مذىب الكساسي أنو ال يكجد مف كبلـ العرب: قاـ القكـ إال زيدا  
فإنو قاـ؛ إذ لك كاف يحتمل ما بعد إال القياـ كن ي القياـ لجاز أف يرد ذلؾ مف كبلميـ كما زعـ 

 فإنو لـ يقـ. جد: قاـ القكـ إال زيدا  أنو كُ 

تثناء المنقطع أنو مف الحكـ ال مف االسـ؛ فكجب أف كحجة ال راء أنو قد ثبت في االس
فمحاؿ أف يستثن   إال حمارا   أحدا   يككف كذلؾ في االستثناء المت ل؛ ألنؾ إذا قمت ما رأيتُ 

نما استثنيت رؤيتو مف الرؤية المتقدمة ألنيا مف  الحمار مف األحديف؛ ألنو ليس منيـ، كاا
 جنسيا.

ف لـ يكف مف جنسو عم  أكجو مف ستثن  الحكأجيب بأنو قد يمكف أف يُ  مار مف أحد كاا
 المجاز تأتي إف شاء هللا.
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اإلخراج مف الحكـ ثبت  قالكا: كال حيح مذىب س كجميكر الب رييف؛ ألنو إذا ثبت أفَّ 
عف حكـ ما قبميا، كيككف  إخراج االسـ مف االسـ؛ إذ محاؿ أف يككف حكـ ما بعد إال خارجا  

: إخراج زيد عف القياـ، معن  قاـ القكـ إال زيدا   قبميا؛ أال ترػ أفَّ تحت االسـ الذؼ  االسـ داخبل  
، كذلؾ في القـك المحككـ عمييـ بالقياـ؛ ألنو يككف غير قاسـ قاسما   فيمـز مف ذلؾ أال يككف داخبل  

 ."ال يككف 

       التوضيح والتحميل:       

خرج بػ)إال( في خبلؼ النحكييف في ماىية الماستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 االستثناء المت ل.

 ما ذكره أبك حياف. (3)، كناظر الجيش(2)، كابف عقيل(1)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (4)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو شياب الديف القرافي
 

 مجية  إال( متصرفة  -531
 ".أك ما بمعناىا الإب" : (5)قاؿ ابف مالؾ

الباب بدليل كثرة ت رفيا في باب  ُـّ ألنيا أُ  (إال)ف بػكلدأ الم ن: " (6)كقاؿ أبك حياف
، ، إال غيرا  االستثناء؛ إذ تستعمل كما قبميا تاـ كغير تاـ، كال يستعمل غيرىا إال حيث يككف تاما  

اليالب عمييا  اليالب عمييا الك  ية، بخبلؼ إال، فإفَّ  فإنيا تستعمل استعماؿ إال، إال أفَّ 
بيف ال  ة كالمك كؼ، كليف الحاؿ ك احبيا، كيقع بعدىا كل ما االستثناء. كتستعمل إال 

ي ح أف يككف   ة، كالجمل االسمية، كال عمية، كلذلؾ قاؿ س: "فحرؼ االستثناء إال"، يعني 
 "أنو حرفو المكةكع لو األ مي فيو

 

                                                 

 (.523)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.549-1/548المساعد )جابف عقيل،  (2)
 (.2116-5/2114تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.374-373شياب اليف القرافي، االستيناء في أحكاـ االستثناء )ص (4)
 (.2/264شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.8/162أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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       التوضيح والتحميل:       

 .)إال( مت رفةالمكاةع التي تجيء فييا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (1)ناظر الجيشكقد اتبع 

ذكر  (3)كلكف السيكطي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي
العمكـ إل   العمة المق كدة مف كراء جعل )إال( أـ الباب كاأل ل؛ كذلؾ لككنيا "تنقل الكبلـ مف

".ف ذكر المستثن  الخ كص، كيكت ي بيا ع  منو إذا قمت: ما قاـ إال زيد 

 مجيء )إال( أ ل األدكات كأميا؛ لكجييف، ىما: (4)ىذا كقد حمَّل ابف إياز

 "أحدىما: أنيا حرؼ كالمكةكع إلفادة المعاني الحركؼ كالن ي كاالست ياـ كالنداء.

كالثاني: أنيا تقع في أبكاب االستثناء فقط كغيرىا في أمكنة مخ ك ة بيا كُتستعمل 
ر". في   أبكاب ُأخا

 

 مف مواضع ما ال يستثنى مف النكرة  -532
كنبيت باشتراط ال اسدة عم  أف النكرة ال يستثن  منيا في المكجب " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".، لعدـ ال اسدةد، فبل يقاؿ: جاء قكـ إال رجبل   ِ ما لـ تُ 

رة المجيكلة ستثني مف النكرة غير العامة النككقاؿ أ حابنا: ال يُ : " (6)كقاؿ أبك حياف
، ال عم  االت اؿ، كال عم  االنقطاع، فإف تخ  تا إال رجبل   عند السامع، نحك: قاـ رجاؿ  

إال  ت جاز، نحك: ما جاءني أحد  منيـ، فإف عمَّ  كانكا في دارؾ إال رجبل   جاز، نحك: قاـ رجاؿ  
 .رجبل  

، فإف إال زيدا   ـ رجاؿ  ص، نحك: قا َّ خا كلـ تُ  ُـّ عُ كال تستثن  المعرفة مف النكرة التي ال تا 
 -منيـ كانكا في دارؾ إال زيدا    ت، نحك: قاـ رجاؿ  ، أك تخ َّ إال زيدا   ت، نحك: ما قاـ أحد  عمَّ 

                                                 

 (.5/2113القكاعد )ج تمييدناظر الجيش،  (1)
 (.167-3/166السيكطي، األشباه كالنظاسر في النحك )ج (2)
 . 166المرجع السابق، ص (3)
   .167-166المرجع السابق، ص (4)
 (.2/269شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.163-8/162أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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، فإف تخ  ت جاز، إال رجبل   جاز. كال مف المعرفة النكرة التي لـ تخ ص، نحك: قاـ القكـُ 
 ."منيـ إال رجبل   نحك: قاـ القكـُ 

       التوضيح والتحميل:       

 عند النحكييف. ستثن  مف النكرةتال المكاةع التياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 خالؼ النحو يف في االستثناة مف العدد  -533
نا  تعال  قكلوك فإف دخمت فاسدة جاز" : (2)قاؿ ابف مالؾ ـْ أاْلفا سا ماِبثا ِفيِي ْمِسيفا فا ٍة ِإالَّ خا

ا  عاام 
(3)." 

 كاختمف النحكيكف في االستثناء مف العدد عم  ثبلثة مذاىب:: " (4)كقاؿ أبك حياف

 ، كىك اختيار شيخنا األستاذ أبي الحسف بف الةاسع.أحدىما: أنو يجكز مطمقا  

 ، كىك اختيار ابف ع  كر.كالثاني: المنع مطمقا  

فبل يجكز، نحك: لو عندؼ عشركف إال  مستثن  عقدا  كالثالث: الت  يل بيف أف يككف ال
 عشرة، أك غير عقد فيجكز، نحك: لو عندؼ عشرة دراىـ إال اثنيف.

ْمِسيفا عاام ا  فأما مف أجاز ذلؾ فاستدؿ بقكلو تعال   ناٍة ِإالَّ خا ـْ أاْلفا سا ماِبثا ِفيِي فقد  ،فا
 د.قْ مف فةل فمنع استثناء عا  د، ف يو رد عم قْ مف عدد، كىك استثناء عا  استثن  عددا  

عم  ما كةعت لو، إال فقاؿ: أسماء العدد ن كص، كال يجكز أف ترد  ف منع ذلؾ مطمقا  ا ما كأمَّ 
ية في غير االستثناء فكذلؾ في االستثناء، إال إف كاف اسـ  ِّ فكما ال يجكز أف تخرج عف النَّ 

ية خرج عف العدد قد أُ   كال يراد بو ظاىره، في ير إذ ذاؾ ظاىرا   ر بوثَّ كا إل  أف  ار مما يُ النَّ ِّ
منيا، كعم  ذلؾ جاء   ستثنفي العدد، فيجكز أف يستثن  منو؛ ألنو  ار كساسر الظكاىر التي يُ 

ْمِسيفا عاام ا    تعال قكلو ناٍة ِإالَّ خا ـْ أاْلفا سا ماِبثا ِفيِي       ؛ إذ لك لـ يستثف لجاز أف يككف فا
ناٍة    قكلو أاْلفا سا

 مف حيث العادة؛ ألفَّ  راد بو الزماف الطكيل، بل كاف يككف ذلؾ راجحا  يُ  
                                                 

 (.2/250ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/269شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 .]14: العنكبكت[ (3)
 (.167-8/163أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ثَّر حياة إنساف ألف سنة مما تحيمو العادة، كاأللف كالمسة كالسبعكف مما  بو مف أل اظ العدد، ُيكا
 كما قاؿ الشاعر: 

ػػػػػػػػّك ناػػػػػػػػاِعطٍ   ُىػػػػػػػػكا الُمْنػػػػػػػػِزُؿ اآلالؼا ِمػػػػػػػػْف جا
 

ْزنػػػػػػػا  ِمػػػػػػػفا األاْرِض أكْ   ػػػػػػػٍد حا ػػػػػػػرااباِنػػػػػػػي أاسا عا
(1) 

 كقاؿ اآلخر: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا يَّنايا  الكااِىػػػػػػػػػػػػػػػػُب الِماساػػػػػػػػػػػػػػػػةا الِمْعكػػػػػػػػػػػػػػػػاءا زا
 

اُف تاْكِةػػػػػػػػحا ِفػػػػػػػػي أاْكبااِرىاػػػػػػػػا المِّباػػػػػػػػد  ػػػػػػػػْعدا سا
(2) 

 
ـْ  كقاؿ تعال   ماْف ياْيِ را  َُّ لاُي ْبِعيفا مارَّة  فا ـْ سا ِإْف تاْستاْيِ ْر لاُي

 3). 

الةاسع عم  عادتو معو؛ فقاؿ:  عميو ابف كلما اختار ابف ع  كر ىذا المذىب ردَّ 
ما لـ يقترف بيا ما  "كىذا الذؼ ذىب إليو فاسد، فقكلو )أسماء العدد ن كص( يقاؿ لو: نعـ،

يزيل ن يتيا، كقد سمـ ذلؾ في األعداد التي يراد بيا التكثير، ثـ اآلية دليل عميو، فإنو لـ يرد 
بداؤه بعد األلف  عم  ما ظف ال يقدح في أفَّ  سببا   بيا التكثير، فقد أكقع األلف عم  ما دكنو، كاا

ليس بنص إذا اقترف بو االستثناء؛ ثـ ما ذكر ليس بسبب مكجب، فمك كاف يمتنع االستثناء مف 
 .العدد لن يتو لقاؿ: تسعمسة كخمسيف عاما  

فإف قاؿ: لما كاف العدد لمكثير قد  ار غير نص لككنو يستعمل في التكثير كال يراد بو 
  تحقيق العدد.

قمت: ما مف عدد إال كيت كر فيو التكثير بالنظر إل  ما دكنو إذا كاف المعدكد يتعدد 
، فتقكؿ لو: قد  فيو، أك يقل مثل ذلؾ العدد، فقد يقكؿ القاسل لشخص ما: إنؾ لـ تأتني اليـك

 ر، ال ينبيي أف يككف مخت ا  طا بذلؾ التكثير، كىذا مكجكد في ال ِ  أتيتؾ عشر مرات، قا دا  
تنتظرني؟ فيقكؿ لؾ: قد انتظرتؾ عشر ساعات أك  ـْ لا  ـا ف لية، كقد تقكؿ لشخص: لِ بمية دك 

إال ثبلثة، ثـ  أكثر، كىذا ال ينكره أحد. ثـ النحكيكف مجمعكف عم  جكاز: عندؼ عشرة إال كاحدا  

                                                 

( كالجػػراكؼ، الحماسػػة الميرليػػة 313( كالمرزكقػػي، شػػرح ديػػكاف الحماسػػة )ص96البيػػت المػػرغ القػػيس فػػي ديكانػػو )ص (1) 
أبػي حيػاف األندلسػي، التػذييل كالتكميػل ( ك 2/562المحػيط )ج ( كببل نسبة فػي أبػي حيػاف األندلسػي، البحػر1/578)ج
 (.  8/164)ج

( 1/469( كابػػف سػػػيده، المحكػػػـ )ج1/183( كابػػػف دريػػػد، جميػػرة الميػػػة )ج13البيػػت لمنابيػػػة الػػذبياني فػػػي ديكانػػو )ص (2) 
لميرليػػػة ( كالجػػػراكؼ، الحماسػػػة ا2/275( كالميػػػداني، مجمػػػع األمثػػػاؿ )ج318كالتبريػػػزؼ، شػػػرح الق ػػػاسد العشػػػر )ص

   (.1/74( السيكطي، شرح شكاىد الميني )ج3/216( كابف منظكر، لساف العرب )ج1/122)ج
 .]80: التكبة[ (3)
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بستة، كزعـ آخركف أنو أقر باثني عشر، كسيأتي  بو: فزعـ أكثرىـ أنو أقرَّ  رّ قا اختم كا في المُ 
 نو.بيا

كقد تكمـ ابف ع  كر في ىذه المسألة، ك حح الرأؼ األكؿ، كنسي مذىبو في امتناعو، 
إال أف يككف تكمـ عم  تسميمو عم  مذىب مف أجازه". انتي  ما رد بو ابف الةاسع عم  ابف 

  ع  كر كمف قاؿ بقكلو.

 ه ليس بشيء، كفيو تحامل كبير عم  ابف ع  كر، ككاف أستاذنا أبك جع ر بفكردُّ 
كقد سمـ ابف الةاسع لو  الزلير يقكؿ لنا: مف كثرة كلكعو بالرد عميو قد نزؿ في بعض رده عميو،

ع  أنو يقترف بيا ما يزيميا عف الن ية، كىذا أمر مدركو المية، كال يكاد يكجد أنيا ن كص، كادَّ 
كثر بو؛ استثناء مف عدد في شيء مف كبلـ العرب إال في اآلية الكريمة لما كانت األلف مما ي

سبلمييا فمـ أقف فيو عم  استثناء مف عدد؛ كأكؿ  كقد طالعت كثيرا   مف دكاكيف العرب جاىمييا كاا
بو ابف الةاسع ىك مف باب الجداؿ كالميالطة، ليس فيو شيء مف التحقيق، كقكلو "ما مف  ما ردَّ 

ال بما أشبييا، ك عة ر فيو التكثير" إل  آخره دعكػ، ال يكثر بأرلعة عشر كال بسبكَّ  ا تا عدد إال يُ 
 إنما يكثر بما كثرت بو العرب.

المية ليست تكجد مف  ر السميمة" فبل يسمـ لو ذلؾ؛ ألفَّ طا كأما قكلو "كىذا مكجكد في ال ِ 
ر متساكية في نسب، ثـ طا ال طر كال مف الذكؽ، بل ىي تراكيب، كةعيا أىميا، كلذلؾ نجد ال ِ 

 أخير كالحذؼ كاإلثبات كغير ذلؾ.يختمف التركيب في تمؾ النسب بالتقديـ كالت

 كيف ينقل اإلجماع كالخبلؼ مكجكد، ىذا عجب! كأما قكلو "ثـ النحكيكف مجمعكف"

كقاؿ ابف ع  كر: "فإف قاؿ قاسل: ما المانع مف أف يقاؿ: جاءني إخكتؾ العشرة إال 
خكة العشرة اإل أفَّ  ـ أكال  ر قد تكىَّ ، عم  أف يككف المخبِ تسعة منيـ، كعندؼ عشرة إال كاحدا  

الذؼ عنده  الذؼ جاءه إنما ىك كاحد اإلخكة، كأفَّ  العشرة عنده، ثـ تذكر بعد ذلؾ أفَّ  جاءكه، كأفَّ 
 ىك تسعة، فاستثن  مف اإلخكة الذؼ تحقق أنو لـ يجسو، كمف العشرة الذؼ تحقق أنو ليس عنده.

كتؾ العشرة بل العرب إنما تستعمل في ىذا المعن  بل، فتقكؿ: جاءني إخ فالجكاب: أفَّ 
ح ع مف كبلميـ استعماؿ إال في ىذا المعن ، فإف كاحد منيـ، كعندؼ عشرة بل تسعة، كال يُ 

جد مف كبلميـ استعماليا في ىذا المعن  ساغ ذلؾ" انتي . كأحاؿ في جكاز ذلؾ عم  كُ 
 استعماؿ العرب، كىك ال حيح.

الكبلـ مبني  فؤلفَّ  - عشرة جز: عندؼ مسة إالقد، فمـ يُ ل، فمنع ذلؾ في العا كأما مف ف َّ 
أخ ر، كيجكز عنده: عندؼ مسة إال خمسة؛ ألنو ليس  (عندؼ تسعكف )عم  االخت ار، فقكلؾ 
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بأخ ر منو. قاؿ: كلذلؾ جاء في القرآف في اآلية المتقدمة، كىذا مبني  (عندؼ خمسة كتسعكف )
ر بيا لخركجيا عف ثَّ كا يُ  عم  جكاز االستثناء مف العدد، كقد بينا أنو ال يجكز مف األل اظ التي

د قْ قد مما يككف غيره أخ ر منو ما يمـز في العا يمزمو في غير العا  الن ية إل  الظيكر. كأيةا  
د بالمنع غير سديد؛ أال ترػ أنو قاؿ: لو عندؼ تسعة إال ثبلثة يقكـ قْ مف المنع؛ فتخ ي و العا 

قد شتراؾ ىذا كما أشبيو مع العا مقامو: لو عندؼ ستة، كىك أخ ر، فكاف ينبيي لو أال يجكز اال
 ."في عمة االخت ار

       التوضيح والتحميل:       

 .االستثناء مف العددالنحكييف في مذاىباستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 .ما ذكره أبك حياف (1)ناظر الجيشكقد اتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي
 

 اة المنقطع حد االستثن -534
ال فمن  ل" : (3)قاؿ ابف مالؾ  ".فإف كاف بعض المستثن  منو حقيقة فمت ل، كاا

ال فمنقطع)كقكلو :  (4)كقاؿ أبك حياف  (فإف كاف بعض المستثن  منو حقيقة فمت ل، كاا
أؼ: فإف كاف المخرج. كىذا الذؼ ذكره الم نف مف أنو إذا لـ يكف بعض المستثن  منو حقيقة 

 مذىب األستاذ أبي عمي. ىك المنقطع ىك

ْكتاةا اأْلُكلا  ه بعض أ حابنا بقكلو تعال كردَّ  ا اْلماْكتا ِإالَّ اْلما    ( 5 الا ياُذكُقكفا ِفييا
الجنة  فالمكتة األكل  ىي بعض المكت، كاالستثناء مع ذلؾ منقطع، كال يمكف فيو االت اؿ؛ ألفَّ 

ي الدنيا، كما انقة  في الدنيا ال يمكف أف يككف المكتة األكل  قد انقةت ف ال مكت فييا، كألفَّ 
 ىك بعينو في اآلخرة.

                                                 

 (.2183-5/2182تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.268-2/267ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.2/264شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.168-8/167التكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل ك  (4)
 .]56: الدخاف[ (5)
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االستثناء المنقطع أال يككف المستثن  مف جنس  كذىب أبك عمي ال ارسي إل  أفَّ 
 مف آحاد جنس المستثن  منو.  منو؛ أؼ: ال يككف المستثن  لمستثنا

ا اْلماْكتا ِإالَّ ذلؾ بقكلو  دَّ كرُ    مف جنس المستثن ، فيذا   اْلماْكتاةا اأْلُكلا الا ياُذكُقكفا ِفييا
زيد؛ ألنو ليس مف آحاد  سإال كجيو، فالكجو ليس مف جن منو، كىك منقطع. كبقكلؾ: رأيت ريدا  

 جنسو، كىك مع ذلؾ استثناء مت ل بات اؽ مف النحكييف.

و، أك بعض المستثن  من  ناء المنقطع ىك أال يككف المستثنكال حيح أف يقاؿ: االستث
 ."و عميومعن  العامل غير متكجِّ  يككف بعةو إال أفَّ 

       التوضيح والتحميل:       

 المنقطع عند النحكييف.االستثناء تعريف حد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

كلكف ابف عقيل أيد الحد  ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)ابف عقيلكقد اتبع 
 مكليف كىك الذؼ اختاره ابف مالؾ بكمالو كتمامو.الذؼ قالو أبك عمي الش

في بعض ما ذكر في ىذه  (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو شياب الديف القرافي
 المسألة.

 

 مف مواضع التفر غ في معموالت المستثنى  -535
 كفرغ العامل لو ما لو مع عدميا"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

المعمكالت مف فاعل كم عكؿ بو كغيره إال  كالت ريغ يككف في جميع":  (5)كقاؿ أبك حياف
ِإْف ناُظفُّ ِإالَّ ظانِّا الم در المؤكد؛ فإنو ال يككف فيو، كلذلؾ تؤكؿ قكلو تعال  

عم  حذؼ  (6 
. أك عم  كةع إال . أك عم  تةميف نظف معن  نعتقد، فيككف م عكال  ةعي ا   الك ف، أؼ: ظنا  

 ".نا  ظا  فُّ ظُ نحف إال نا  غير مكةعيا، كالتقدير: إفْ 

                                                 

 (.551-1/550المساعد )جابف عقيل،  (1)
 (.5/2124تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.101شياب اليف القرافي، االستيناء في أحكاـ االستثناء )ص (3)
 (.2/264شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.8/174أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .]32: الجاثية[ (6)
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       التوضيح والتحميل:       

الت ريغ في معمكالت  التي يككف فييا مكاةعال بعضاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .المستثن 

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيشك  ،(1)المرادؼ كقد اتبع

  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي        
 

 في النفي نحو  لوال( و لو(تثناة المفرغ الموجب الزماا مجية االس -536
فذىب المبرد إل   -لو ن ي، نحك لكال كلك فمك كاف المكجب الزما  ":  (4)كقاؿ أبك حياف

بنا، قاؿ: يقتةي مِ ليُ  ألكرمتؾ، كلك كاف معنا إال زيد   إال زيد   جكاز الت ريغ، تقكؿ: لكال القكـُ 
الت ريغ يدخل في جممة بعد لكال، كىي  ذلؾ في لكال بأفَّ  دَّ كرُ .القياس جكازه ألنو ت ريغ كالبدؿ

 ".ثابتة، كالجكاب خارج عما دخمت فيو إال

 التوضيح والتحميل:             

المكجب الزما   الم رغ جيء االستثناءمسألة جكاز ماستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .في الن ي نحك )لكال( ك)لك(

 ىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذ (5)ككافق السيكطي
 

 في المفع تاماا  ما قبل  إال( توجييات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كاف -537
ا أف يككف ما كنقكؿ: غير المكجب بالنسبة إل  ت رييو لما بعد إال إمّ ":  (6)قاؿ أبك حياف

 في الم ع، أك غير تاـ: قبل إال تاما  

                                                 

 (.525)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.5/2129تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/252ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.177-8/176أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.2/251ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.8/179دلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األن (6)
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إال  ، كما مررتُ إال زيدا   ، نحك: ما ةرلتُ ، أك مجركرا  من كبا  فإنو يقتةي  كاف تاما   إفْ 
 بعمرك، فيجكز فيما بعد إال كجياف:

بةرلت،  من كبا   لما قبل إال عم  سبيل الت ريغ، فيككف زيدا   يككف معمكال   أحدىما: أفْ 
 بما مررت. كبعمرك متعمقا  

ألنو فةمة،  ذكفا  كالثاني: الن ب فييما عم  االستثناء، كيككف معمكؿ ال عل مح
يجكز فييا الحذؼ، كيككف مستثن  مف ذلؾ المعمكؿ المحذكؼ، كمف ذلؾ  كال ةبلت بابيا أفْ 

 قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػاِلـ كالػػػػػػػػػػػػػنَّْ ُس ِمْنػػػػػػػػػػػػػُو ِبِشػػػػػػػػػػػػػْدقوِ  ػػػػػػػػػػػػػا سا  ناجا
 

راا  ػػػػػػػػػْيٍف كِمْسػػػػػػػػػزا ْ ػػػػػػػػػفا سا ـْ ياػػػػػػػػػْنُج إال جا لاػػػػػػػػػ كا
(1) 

 التوضيح والتحميل:              

المستثن  الم رغ  ية التي تككف فيعراباإلتكجييات لا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .تاما  في الم ع ما قبل )إال(غير المكجب إذا كاف

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 في المفع توجييات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كاف غير تاـ -538
فْ ":  (3)قاؿ أبك حياف ـ بو، أك ال تِ ر لو محذكؼ يا قدَّ يُ  يمكف أفْ  ا أفْ كاف غير تاـ فإمّ  كاا

 يمكف:

قدرتو جاز فيو الرفع  قدر المحذكؼ، فإفْ لـ يُ  يرفع ما بعد إال إفْ  أمكف كجب أفْ  فإفْ 
 كالن ب، كمثاؿ ذلؾ قكلو:

 

 

                                                 

( 6/97( كابف عبد رلو، العقد ال ريد )ج2/62البيت لحذي ة بف أنس اليذلي في ابف قتيبة، غريب الحديث )ج (1) 
( كابف منظكر، لساف العرب 1/134كالزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج (2/69كالميداني، مجمع األمثاؿ )ج

 (.13/89)ج
 (.2/251)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (2)
 (.180-8/179أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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ْيباا قاػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػذِّ ْيُب الا  ىاػػػػػػػػػػػػْل ُىػػػػػػػػػػػػكا إال الػػػػػػػػػػػػذِّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع أْف ُيِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيباا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ياْطما ُىما ِكبلا
(1) 

يبا يب، كن بو عم  تقدير: ىل ىك شيء إال ذِّ ركؼ برفع ال  ، فحذؼ خبر المبتدأ الذِّ
 ا قكلو:. فأمَّ لممبتدأ، كال تقدر محذكفا   تجعمو خبرا   يب عم  أفْ لداللة المعن  عميو، كيجكز رفع الذِّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنْيفا نااقاػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ك ثاما ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُبِني عا  ُيطا
 

ػػػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػػػيا   ما ْ ػػػػػػػػػػػػرااُء  -كا اِنيػػػػػػػػػػػػا -عا ِإالا ثاما
(2) 

تككف نافية، فيقدر مبتدأ  در محذكؼ، كأفْ قا است يامية، فبل يُ  (ما)تككف  مل أفْ فيحت 
 .(يبا ىل ىك إال الذِّ )في:  ، كما قدر الخبر محذكفا  محذكؼ، أؼ: كما لي نكؽ  

فْ  نما كجب الرفع ألنو فاعل،  كاا لـ يمكف كجب رفع ما بعد إال، نحك: ما قاـ إال زيد، كاا
 ؼ.حذّ ، كال اعل ال يُ محذكؼ؛ ألنو يككف فاعبل   يقدر ما قبل إال كال يمكف أفْ 

كأجاز الكساسي في نحك ىذا الرفع عم  ال اعل، كالرفع عم  البدؿ مف ال اعل 
 المحذكؼ، كالن ب عم  االستثناء كحذؼ ال اعل.

كما أجازه مف البدؿ كمف الن ب مبني عم  جكاز حذؼ ال اعل، كىك ال يجكز. كال 
؛ ألنو يمـز أف يككف أحد ركني إال زيد   - أؼ: قاسـ   -قدير: ما قاـ ىكر فيككف التمّ ْة يُ  يجكز أفْ 

مف اآلخر، فكأنؾ لـ تأت إال بال عل خا ة، كال عل ال يككف منو كبلـ، كلذلؾ  اإلسناد مست ادا  
 مف اآلخر. ا كاف أحد الجزأيف مست ادا  مّ ا؛ لا ىا دُ يِّ سا  يةِ ارِ الجا  بُّ منع النحاة: را 

 فأما قكؿ الشاعر:

ا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِسدا ْجػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كاالقا ا  ياْبػػػػػػػػػػػػػػػػػقا إال الما
 

ا  ِمْيفا كااِلػػػػػػػػػػػدا ، ياػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػفا األاْكػػػػػػػػػػػرا ْيػػػػػػػػػػػراؾا غا
(3) 

ؾ، غيرا  فركؼ بن ب المجد كفتح غير، فبل حجة فيو، كال يككف التقدير: لـ يبق أحد   
 ".ني إلةافتو إل  مبني، كلُ يككف غير مرفكعا   فحذؼ ال اعل؛ الحتماؿ أفْ 

 
                                                 

( كأبي حياف األندلسي، ارتشاؼ الةرب 8/179البيت ببل نسبة في أبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1) 
 (.5/2128كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج( 3/1505)ج

( كأبي العبلء المعرؼ، رسالة الي راف 1/66نبارؼ، المذكر كالمؤنث )جالبيت لعركة بف حزاـ في أبي بكر بف األ (2) 
( كببل نسبة في أبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل 3/375( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج201)ص
 (.5/2129كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج( 8/170)ج

( كأبي حياف األندلسي، 4/617( كسممة العكتبي، اإلبانة )ج1/55ر )جالبيت ببل نسبة في أبي بكر األنبارؼ، الزاى (3) 
 (.2/252)ج ( كالسيكطي، ىمع اليكامع8/180التذييل كالتكميل )ج
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      التوضيح والتحميل:        

المستثن  الم رغ  ية التي تككف فيعراباإلتكجييات ال استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .في الم ع تاـغير غير المكجب إذا كاف 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 مف مذاىب النحاة في ناصب المستثنى  -539
فْ " : (2)قاؿ ابف مالؾ ، بيا ال بما فمممستثن  بإال الن ب مطمقا  ترؾ المستثن  منو لـ يُ  كاا

 مخ  ة مركبا   مقدرة بعدىا، كال بإفْ  ، كال بأفَّ ، كال بأستثني مةمرا  ػ بيا، كال بو مستقبل  قبميا معدّ 
 ".لسيبكيو كالمبرد لزاعمي ذلؾ، كفاقا   منيا كمف ال خبلفا  

بلؼ في نا ب كذكر شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع الخ":  (3)كقاؿ أبك حياف
المق كد في ذكر ىذه العكامل رلط القكانيف كتثبيتيا في الن س، فأكل  ىذه بالنظر  ...المستثني

عم  التشبيو، كيككف في ذلؾ كالتمييز، كاألمر  يككف انت ابو بما تقدـ أكال   إل  ذلؾ المعن  أفْ 
 في ذلؾ قريب".

اء أفَّ مف ن ب إال غمب : "كزاد ابف ع  كر في تقرير مذىب ال ر  (4)كقاؿ المرادؼ
 حكـ أفَّ كالخبر محذكؼ، كمف رفع غمب حكـ ال".
 التوضيح والتحميل:             

بينما يزيد  نا ب المستثن مذىب آخر لمنحكييف في  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 في ىذا المذىب أيةا .   (5)المرادؼ مذىبا  آخر فأيده ناظر الجيش

 ىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذ (6)ككافق السيكطي
 

                                                 

 (.2/252ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/264شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.8/200أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.528)ص ح التسييل )القسـ النحكؼ(شر المرادؼ،  (4)
 (.5/2133تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.253-2/252ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (6)
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َنَيى َعْف َقْتِل ِجَناِف الِبُيْوت اأَلْبَتُر َوُذو  تخر ج رفع المستثنى عمى الصفة في الحديث  -540
 (الطُّْفَيَتْيف

كأشرت بالمشتمل عميو نيي أك معناه إل  قكؿ عاسشة رةي هللا " : (1)قاؿ ابف مالؾ
ُذك الطُّْ ياتاْيفاألا ت كْ يُ البِ  افِ نا جِ  لِ تْ قا  فْ   عا يا عنيا "نا  ؿ عم  تقدير ال يقتل جناف ك نو محمإف (2)"ْبتاُر كا

  ."البيكت إال األبتر

كقكلو أك معناه أؼ: معن  النيي. كمثل الم نف بقكؿ عاسشة ":  (3)كقاؿ أبك حياف
ُذك الطُّْ ياتاْيف ال ك محمكؿ عم  تقدير: ، في(رةي هللا عنيا )نايا  عاْف قاْتِل ِجنااِف الِبُيْكت األاْبتاُر كا

 فَّ ا مثل الم نف ىذا المسألة، كخرج ىذا األثر عم  أذك، ىالبيكِت إال األاْبتارُ  ُيقاّتل ِجّنافُ 
تقدير المرفكع الذؼ ىك معمكؿ  ، فالرفع عم  البدؿ مفرُ تا بْ ال األا إ البيكتِ  افُ نّ ل جِ تّ قا التقدير: ال يُ 

يككف الرفع مف تحريف الركاة؛ ألنو ال كجو لو؛  ف أفْ الذؼ ىك معن  ني . كيمك (ُيقاّتلال )لقكلو 
فْ  ألفَّ   حت الركاية بالرفع فمو تخريج غير الذؼ ذكره الم نف، كىك أف  ما قبمو مكجب. كاا

فْ -( اف البيكتجنّ ) يرت ع   ة عم  المكةع؛ ألفَّ  ىك مرفكع المكةع بإةافة  -كاف مجركرا   كاا
البيكت إال  افُ نّ ل جِ قتّ يُ  أفْ  فْ   عا يا ني لمم عكؿ، كالتقدير: نا إليو مب ما ينحلُّ  ر أفَّ الم در المقدَّ 

ُذك الطُّْ ياتاْيف رُ تّ بْ األا   ."كا
 التوضيح والتحميل:             

 رفع المستثن  عم  ال  ة في الحديثكجو تخريج  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
ْف قاْتِل ِجنا  الذؼ ركؼ عف عاسشة رةي هللا عنيا: ُذك الطُّْ ياتاْيف()نايا  عا  .اِف الِبُيْكت األاْبتاُر كا

 ما ذكره أبك حياف في ىذا التخريج. (4)كاتبع المرادؼ
 

 

 

 

                                                 

 (.2/280شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 .]127: رقـ الحديث4/1752، قتل الحيات كغيرىامسمـ،  حيح مسمـ، [ (2) 
 (.202-8/201جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل ) (3)
 (.528)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
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 عمة مجية الفعل  قل( في النفي المؤوؿ -541
رجل يقكؿ ذلؾ إال زيد، بمعن  ما رجل يقكؿ  كمف الن ي المؤكؿ: قلّ " : (1)قاؿ ابف مالؾ
  ."بو الن ي دا ِ  إذا قُ  رجل )يقكؿ( ذلؾ ذلؾ إال زيد، ككذا أقلّ 

 كعمل األستاذ أبك عمي ذلؾ بأمريف:":  (2)كقاؿ أبك حياف

ف يقكؿ ذلؾ" فقاؿ "إذا ما  لّ ال تعمل إال في نكرة، كلذلؾ قيد س قكلو: "كقا  لَّ قا  أحدىما: أفَّ 
 بمنزلة رجل" يعن : نكرة. فْ جعمت ما 

كؿ عم  المعن ، كال كالثاني: أنيا ال تعمل إال في من ي، فيك بدؿ مف الةمير محم
ال  (رجلٍ  لُّ قا أا ) ؛ ألفَّ (لّ قا أا )مف  بدال   (إال زيد  )يككف  أفْ  يقكؿ ذلؾ إال زيد   رجلٍ  لُّ قا يجكز في أا 

المعن . كالمنع مذىب السيرافي، كىك  عم  . كأجازه ابف خركؼ حمبل  يمكف ت رييو لقكلؾ إال زيد  
ككف المبدؿ ي لحمل عم  المعن  في البدؿ إال أفْ ىي كممة الن ي، كال يجكز ا لَّ قا أا  الراجح؛ ألفَّ 

 ال يبق ، فالبدؿ مف الةمير. لَّ قا منو يبق  في الم ع المقدر المحمكؿ عميو؛ كأا 

 التقميل ال الن ي المحض فزعـ ابف خركؼ أنو ال يجكز في إال زيدا   رجلٍ  لّ قا أا فإذا أردت بِ 
دؿ؛ ألنو ن ي لمكثير، فالمعن : ما إال الن ب؛ ألنو مكجب المحض. كأجاز السيرافي فيو الب

 .، أؼ: ما يقكلو إال زيد  إال زيد   يقكؿ ذلؾ كثير  

 بيف أفْ  لَّ قا ل في أا قاؿ بعض شيكخنا: كظاىر كبلـ س قكؿ السيرافي؛ ألنو لـ ي  ِّ 
 يككف لمن ي المحض أك لمتقميل.

البدؿ، فالذؼ  المكجب ال يككف فيو كنقكؿ: ال يحتاج فيو إل  الت  يل؛ ألنو قد تقرر أفَّ 
 ."مذىب ابف خركؼ ىك ال كاب يظير أفَّ 

 التوضيح والتحميل:             

ال عل )قل( في الن ي  التي يجيء فيياعمة ذكر الأبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ
 .المؤكؿ

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيش كقد اتبع

 
                                                 

 (.2/281شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.203-8/202أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.5/2138تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
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 ا االستدراؾ.ما ذكره أبك حياف في ىذ (1)ككافق عبد القادر البيدادؼ  
 

ِميْ   ( في قولو تعالى:َقِمْيلٌ ِإالَّ إعراب   -542 ِرُلكا ِمْنُو ِإالَّ قا   ل  فاشا
ِرُلكا ِمْنُو ِإالَّ   كمف الن ي المؤكؿ قراءة بعض السمف":  (2)قاؿ ابف مالؾ ِمْيل  فاشا  ". (  3قا

( عم  االبتداء، ارت اع )إال قميل   كزعـ ال راء كتبعو ابف خركؼ أفَّ ":  (4)كقاؿ أبك حياف
س مف قكليـ: كهللا   نيـ لـ يشرلكا منو، كنظيره ما حكم قميل   كالخبر محذكؼ، التقدير: لكفْ 

ال منقطعة، كحِ  لُّ حِ  كذا، أؼ: لكفْ  فعلا أ   ذلؾ أفْ  لُّ كذا إال حِ  فَّ ألفعما   مبتدأ. لّ ذلؾ، كاا

 يدؿ عم  أفَّ  شرلكا ال كىذا الذؼ ذىبا إليو ةعيف؛ ألنو ال دليل عم  الخبر؛ ألفَّ 
يحتمل: إال غيرىـ لـ يشرلكا؛ أال ترػ أنو لك جاء ىنا بخبر آخر غير لـ يشرلكا المقدر ألمكف، ف

حتمل: إال قميل لـ يشرب. كال تدؿ قراءة الن ب عم  االستثناء عم  أف يرفة، ك قميل اغترفكا غُ 
 س منع في: أكمتُ  ترػ أفَّ لكل قراءة حكميا؛ أال  ألفَّ  ..التقدير: إال قميل منيـ لـ يشرب.يككف 
يا، بالرفع عم  أف يككف مبتدأ محذكؼ الخبر؛ الحتماؿ أف يككف الخبر ال حت  رأسُ  السمكةا 
فْ  (مأككؿػ)ر بيقدَّ  ما بعدىا داخل فيما قبميا؛ فبل  عم  أفَّ  ت تدؿُّ رَّ كانت حت  إذا عط ت أك جا  كاا

لـ يجعل تعيف الخبر بعد حت  رلكا، كما عم  تعيف الخبر أنو: لـ يش تجعل قراءة االستثناء دليبل  
ذا لـ يتعيف ذلؾ فبل دليل  ت أك عط ت كاف بعدىا داخبل  رَّ ألنيا إذا جا  (مأككؿ)أنو  فيما قبميا، كاا

 عم  الخبر.

كزعـ الزمخشرؼ أنو محمكؿ عم  المعن ، أؼ: لـ يبق إال قميل منيـ، كذا قدره. كاستبعد 
 ع، كحذؼ فعل كفاعل، كالبدؿ مف شيء مقدر، كال لترؾ ظاىر الم الزمخشرؼ ابف خركؼ قكؿ 

 يككف البدؿ إال مف مم كظ بو.

الك ف بإال  ، كأفَّ (   ة لمةمير في )فشرلكا(ال قميل  قكلو )إ كزعـ ابف ع  كر أفَّ 
 ... .يخالف جميع األك اؼ، فتككف   ة لمةمير

                                                 

(.3/366عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج(1)

 (.2/281التسييل )ج شرحابف مالؾ،  (2)
 .]249: البقرة[ (3)
 (.205-8/204أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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كـ ليا ةمير، حُ مف ال كقاؿ شيخنا أبك الحسف بف الةاسع: "األكل  عندؼ أف تككف بدال  
بدلت غير، فمك قاؿ فشرلكا منو غير قميل منيـ لجاز بالرفع عم  بدلت كما أُ بحكـ غير، كأُ 

 البدؿ، فكذلؾ يجكز في إال.

 زيد. ، كما تقكؿ: قاـ غيرُ تقكؿ: قاـ إال زيد   فإف قيل: فميجز أفْ 

لمكةع جكاز االستثناء في ذلؾ ا (غير)مجرػ  (إال)مجرػ  (إال)قمت: مف شرط إجراء 
االسـ المستثن  منو مذككر، فبل يجكز:  الذؼ تجرؼ مجراىا فيو؛ كمع ذلؾ يجكز االستثناء؛ ألفَّ 

 ؛ ألنو ال يجكز أف يككف استثناء ىنا.قاـ إال زيد  

 فييا؟ حمل عم  غير فيما ليس أ بل  ، فكيف تُ تككف بدال   فإف قيل: ليس أ ل غير أفْ 

اء، فحكميا أف يجكز فييا كل ما يجكز في عممت استعماؿ األسم  ة استُ  (غير)قمت: 
البدؿ يجكز في إال  مثميا مع إبقاء جكاز حكـ االستثناء فييا؟ ثـ إفَّ  (إال)ال تككف  ـا األسماء، فمِ 

غير؟ كىذا ؿ فييا حكـ كَّ أا تا يُ  ال يجكز ىنا عم  أفْ  ـا ؿ فيو معن  الن ي، فمِ كِّ ؤُ في الكاجب إذا تُ 
ِميْ  قراءة  ـ أفَّ انتي  كبلمو، ككاف قد قدَّ  أقرب في تأكيل الشاذ كتكجييو" ِرُلكا ِمْنُو ِإالَّ قا   ل  فاشا

 ."شاذة
 التوضيح والتحميل:             

ِمْيل  ِإالَّ أكجو إعراب ) أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ   في قكلو تعال : عند النحكييف( قا
  َِّرُلكا ِمْنُو ِإال ِمْيل  فاشا  . قا

 ما ذكره أبك حياف في ىذا التخريج. (2)، كناظر الجيش(1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السميف الحمبي

 

 أقساـ المستثنى مف حيث الموجب وغير الموجب -543
 ". تباعاإل كغير متراخٍ ":  (4)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.529)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2140-5/2139تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.516-10/514السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (3)
 (.2/279ل )جشرح التسييابف مالؾ،  (4)
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 ، كما ةرلتُ إال زيد   لقكـُ كقكلو كغير متراخ اإلتباع مثالو: ما قاـ ا":  (1)كقاؿ أبك حياف
 .إال زيدٍ  بأحدٍ  ، كما مررتُ إال زيدا   أحدا  

كر كنذكر تقسيـ أ حابنا في المستثن  بالنسبة إل  المكجب كغير المكجب إذا ذُ 
 ؛ فنقكؿ:مؤخرا   المستثن  منو ككاف المستثن  مت بل  

كف، فقاـ القـك أـ لـ ي المكجب: ما ليس بمن ي في المعن ، كسكاء أكاف في الم ع من يا  
ف قاـ القكـ إال زيدا  ، كاةرب القكـ إال زيدا  إال زيدا   فْ ، كاا قمت، كما أكل  قاـ القكـ إال زيدا   ، كاا

كل ىذا مكجب، ككل  -، كأمثاؿ ىذهإال زيدا   ، كما جاء القكـ إال ركبانا  أحد إال الخبز إال زيدا  
 ىذا ن ب.

، فتقكؿ: ء مف المخ كض مخ كةا  األخ ش عف بعض العرب أنيـ جعمكا االستثنا  كحك
يف" يا دَّ عا جمع بيف مُ ية، كال يُ دِّ عا ال مُ اا ية، ك دِّ عا الباء مُ  مررت بالقكـ إال بزلد. قاؿ: "كىذا ةعيف؛ ألفَّ 

بيف أداتي تعدية ليست إحداىما في معن   الجمع تجعل الباء زاسدة؛ ألفَّ  انتي . كينبيي أفْ 
 ك قكلو:حرلما جاء ذلؾ في الشعر، نعناىا فكانت في م األخرػ ال يجكز؛ فإفْ 

ػػػػػػػا ِبػػػػػػػوِ  ػػػػػػػْف ِبما فاأاْ ػػػػػػػباْحفا الا ياْسػػػػػػػأاْلناِني عا
(2) 

 
 ... ... ... ...  

أـ لـ يكف، فما قاـ  كغير المكجب: ما ىك من ي في المعن ، كسكاء أكاف في الم ع من يا   
كل ىذا  -يقكؿ ذلؾ إال زيد   رجل   لَّ ، كقا إال زيد   ، كىل قاـ أحد  إال زيدا   ةرب القكـا ، كال تا إال زيد  

ا إذا دخل حرؼ الن ي عم  المبتدأ، أك غير مكجب، كحكمو اختيار اإلتباع عم  ما يبيف. فأمّ 
 ".فسسنذكره عند تعرض الم نف لذلؾ -عم  نكاسخو، أك كانت أداة الن ي ىي الناسخة
 التوضيح والتحميل:             

عند  ثن  مف حيث المكجب كغير المكجبأقساـ المستأبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ
 النحكييف.

 

                                                 

 (.209-8/208أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
حيػػاف  يكأبػػ (303كابػػف ع ػػ كر، ةػػراسر الشػػعر )ص( 21ص 4/4ىػػذا  ػػدر بيػػت لؤلسػػكد بػػف يع ػػر فػػي ديكانػػو )ؽ (2) 

 كعجزه: (5/459كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (5/2400األندلسي، ارتشاؼ الةرب )ج
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػكَّ عَّدا أ ا ـْ تا ا ػػػػػػػػػػػػػػػكاػ أ  ابا فػػػػػػػػػػػػػػػي ُعُمػػػػػػػػػػػػػػػِك اْليا
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 تماما . (1)ابف األثيرككافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو 

 

 وأمثاليا (إال الخبز إال ز داا  ما أكل أحدٌ الخالؼ في قوليـ:   -544
. قاؿ ابف ا  ؿ: ما أكل أحد إال الخبز إال زيدقاؿ أبك عمي: كتقك ":  (2)أبك حيافقاؿ 
المخرج في ىذا الباب مف  ذا ف ل عظيـ المن عة في ىذا الباب، كذلؾ أنو قد تقدـ أفَّ ىشاـ: ى

المن ي مكجب، كمف المكجب من ي، كاالست ياـ الذؼ بمعن  الن ي كالن ي، كاالست ياـ الحقيقي 
، أك كاف ا  بكالمعن  إيجا ا  ، فإذا كاف الم ع ن يُي ارَّغما بعد إال العامل، كال غ لِ رَّ  ا إعرابو كالن ي، يُ 

المعن  دكف الم ع،  ال  ل ت في ىذا ا متا فالمُ  -ا المعن  أـ الم عنى األمر بالعكس، أك الت تَّ 
ف  در  ممف  ا  ت بالمن ي؛ ألنؾ إنما تستثن  زيدكلذلؾ ال يجكز في ىذه المسألة إال الن ب كاا

كميـ أكمكا الخبز لمعن : عنيـ فيما أكجبتو ليـ، ك ار ا ا  زيد ليـ أكل الخبز، كأخرجتا  أكجبتا 
؛ إذ المعن  أ بل   ا  غيره مف األطعمة، أك لـ يأكل شيسيأكل الخبز، أك أكمو ك  لـ ، فإنوا  إال زيد

خركجو مف حكـ األكؿ، كعم  كل كاحد مف ىذه المعاني يخرج مف حكـ األكؿ، فيذا ما تقتةيو 
 مف الح ر. (إال)ك (ما)جميعو 

حالة القياـ، كن يت لكل كاحد منيـ  بتا ، أكجا ا   زيدإال ا  إال قاسم بأحدٍ  كمثل ىذا: ما مررتُ 
 منيـ فيما أكجبت ليـ مف القياـ، فمـ يجز فيو إال الن ب. ا  اقةو، كأخرجت زيدنعنيـ كل ما ي

مد اإلتياف ػ، فن يت عف بني محا  مد إال بنك جع ر إال خالدػكمثل ذلؾ: ما أتاني بنك مح
مما أدخمتيـ فيو مف  -منيـ كىك -ا  جت خالدثـ أخر كأكجبتو لبني جع ر، سكػ بني جع ر، 

 ."اإلتياف، فمـ يكف فيو إال الن ب ال غير
 التوضيح والتحميل:             

في قكليـ: )ما أكل أحد  إال الخبز إال خبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 كأمثاليا. زيدا (

                                                 

 (.227-1/224ابف األثير، البديع )ج (1)
 (.210-8/209أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ألة. إال أنو يرػ أفَّ ما ذكره ابف ما ذكره أبك حياف في ىذه المس (1)كاتبع ناظر الجيش
ىشاـ مف أمثمة فيو نظر ألنَّ أك ما في المت ل  كاأل ل أْف تككف الظاىر فييما االنقطاع ؛

 بتأكيل. ات ل

كما ذىب إليو أبك حياف فيما يخص ىذا االستدراؾ ىك الشاسع عند النحكييف األكاسل 
 ،(5)ابف األثير، ك (4)عبد القاىر الجرجانيكاإلماـ  ،(3)عمي ال ارسيكأبي  ،(2)ابف السراج أمثاؿ

 .(6)كابف الحاجب

 

  (دٌ أتاني بنو محػمد إال بني جعفر إال خالالخالؼ في قوليـ:   -545
، مد إال بني جع ر إال خالد  ػكعكس ىذه المسألة: أتاني بنك مح":  (7)أبك حيافقاؿ 

جع ر قد ن يت عنيـ  فبنك ...ألنؾ حيف استثنيت مف إيجاب ن بت ترفعو، تحممو عم  المعن ؛
، فأدخمتو فيما ن يت، ف ار ا  بنك جع ر، ثـ استثنيت منيـ خالد اإلتياف، فكأنؾ قمت: ما أتاني

 لو عف ن ي، فرفعو عم  المعن . ا  مكجب

 ما ترفعو قبميا، أك كاف بدال  مف مرفكع. (إال)فإف قمت: قد رفعت، كال ترفع ىنا بعد 

بدؿ في ىذا الباب عم  التكىـ، كأنؾ قمت: ما تُ  قمنا: ىذه القسمة غير حا رة، العربُ 
، السيما البدؿ، فإنؾ تحممو عم  عامل آخر، فالتقدير: ما أتاني بنك جع ر، فمذلؾ قمت: إال خالد  

 ."أتاني مف بني عمؾ إال خالد  

 التوضيح والتحميل:             

د إال بني جع ر )أتاني بنك محػمفي قكليـ:الخبلؼ  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
)  .إال خالد 

                                                 

 (.5/2140تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.1/302ابف السراج، األ كؿ )ج (2)
 (.207أبك عمي ال ارسي، كتاب اإليةاح )ص (3)
 (.19-2/18د القاىر الجرجاني، المقت د في شرح اإليةاح )جعب (4)
 (.1/225ابف األثير، البديع )ج (5)
 (.715-2/714ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (6)
 (.8/210أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)



 628 

إال أنو يرػ أفَّ ما ذكره ابف  ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كاتبع ناظر الجيش
ىشاـ في مثاؿ ىذه المسألة فيو نظر في المت ل  كاأل ل أْف يككف االنقطاع  الظاىر فيو؛ألنَّ

 بتأكيل. أك ما ات ل
 

 عند بني تميـ عاالستثناة المنقطأوجو تلو ل جواز البدؿ في  -546
 ". أجاز التميميكف إتباع المنقطع المتأخر":  (2)قاؿ ابف مالؾ

داللة عم  أنو ال يتحتـ عندىـ البدؿ،  (كأجاز بنك تميـ) كفي قكلو":  (3)أبك حياف كيقكؿ
ال يت كر إال عم  ةرليف مف  وبل األف ح عندىـ الن ب، كأما البدؿ فيك ةعيف؛ ألن

 التأكيل:

، كتنزيل ما ليس مف الجنس منزلة ما ىك مف الجنس، فإذا ا  مجاز  أحدىما: أف يككف 
مقاـ األناسي، عم  حد قكليـ:  ا  ، جعمت الحمار في الدار قاسمإال حمار   قمت: ما في الدار أحد  

 ، كقكؿ أبي ذؤيبيفُ ؾ السَّ تابُ عِ 

ْبػػػػػػػػػػٍر ِبراْىػػػػػػػػػػكةا ثااِكيػػػػػػػػػػا    فػػػػػػػػػػإْف ُتْمػػػػػػػػػػِس فػػػػػػػػػػي قا
 

اُء الُقُبػػػػػػػػػػػػػكِر تا    (4)ِ ػػػػػػػػػػػػػْيحُ أاِنْيُسػػػػػػػػػػػػػؾا أاْ ػػػػػػػػػػػػػدا
 كيككف البدؿ في ىذا الكجو مف قبيل بدؿ بعض مف كل. 

كر ، كذُ ، فمراده: ما في الدار إال حمار  ا  كر تككيدكالثاني: أف يككف االسـ الذؼ قبل إال ذُ 
. كالبدؿ عم  ىذا مف قبيل بدؿ اإلةراب، بمنزلة قكلو: ما عمـ أنو ليس بيا آدميّ يُ لِ  ا  أحد تككيد
 ."كـ. كىذاف الةرلاف عاماف في كل ما أبدؿ مف األكؿ كليس بعةوإخكانُ و إال أعانو إخكانُ 

 والتحميل:               التوضيح

عند بني االستثناء المنقطع أكجو تأكيل جكاز البدؿ في أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ
 .تميـ

                                                 

 (.2141-5/2140تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/285)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (2)
 (.227-8/226أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 يكأب( 3/64( كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج2/320سيبكيو، الكتاب )جالبيت ألبي ذؤيب اليذلي في  (4) 

عرب كابف منظكر، لساف ال (4/419كابف سيده، المحكـ )ج (2/184محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج
 .(3/315كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 8/227كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج( 14/344)ج
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اف في ما ذكره أبك حي (4)، كناظر الجيش(3)، كالسمسيمي(2)كابف عقيل، (1)كاتبع المرادؼ
 ىذه المسألة.

كقد كافق النحاة المتأخريف ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ تماما  أمثاؿ: 
، كالخطيب (8)، كالسيكطي(7)، كخالد األزىرؼ (6)، كابف عادؿ الحنبمي(5)السميف الحمبي

 .(10)، كعبد القادر البيدادؼ(9)الشرليني

 

 أقلَّ( في المستثنى  اسـ التفضيلخالؼ النحو يف في البداؿ مف  -547
 .؟لَّ مف أقا  كاختم كا: ىل يجكز أف يككف بدال  ":  (11)أبك حيافقاؿ 

 ؛ ألنو ال يمكف الت ريغ إليو.مف أقلَّ  فذىب السيرافي إل  أنو ال يجكز أف يككف بدال  

 عم  المعن . كذىب ابف خركؼ إل  جكاز ذلؾ حمبل  

مة الن ي، كال يجكز الحمل عم  ىي كم لَّ أقا  كال حيح ما ذىب إليو السيرافي؛ ألفَّ 
ال يبق ،  لُّ قا ر المحمكؿ عميو، كأا المعن  في البدؿ إال إف كاف المبدؿ منو يبق  في الم ع المقدَّ 

 بدؿ مف الةمير. (زيد)فػ

ذا أردت ب  ".التقميل الذؼ يقابمو التكثير ال الن ي المحض (ذلؾ رجٍل يقكؿُ  لُّ قا أا ػ)كاا

  التوضيح والتحميل:            

( اسـ الت ةيل اإلبداؿ مف فيخبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ )أقلَّ
 .في المستثن 

                                                 

 (.532)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.563-1/562ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/501السمسيمي، ش اء العميل )ج (3)
 (.5/2149تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.8/633السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (5)
 (.15/190ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (6)
 (.1/548خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (7)
 (.389-2/388السيكطي، معترؾ األقراف )ج (8)
 (.71-3/70الخطيب الشرليني، السراج المنير )ج (9)
(.3/315جعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )(10)

 (.8/235أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (11)
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 ( أىو موجب أـ غير موجب؟ذلؾ رجٍل يقوؿُ  لُّ قَ أَ  فعل الكالـ في قوليـ خالؼ النحو يف في  -548

فاختم كا: ىل يجكز البدؿ مف الةمير أـ ال؟ فأجازه السيرافي، ":  (1)أبك حيافقاؿ 
. كىذا أظير ألنو استثناء مف مكجب، فبل ا  ف خركؼ، كأكجب الن ب في: إال زيدعو ابكمن

. يجكز فيو البدؿ. كقاؿ السيرافي: "المعن : ما يقكؿُ  "، أؼ: ما يقكلو إال زيد   ذلؾ كثير  إال زيد 

كالمساسل التي يجكز فييا اإلبداؿ مف الةمير يجكز فييا الن ب عم  االستثناء، 
 الن ب، نص عميو السيرافي كغيره، كىك ظاىر كبلـ س. كالبدؿ أحسف مف

ف الن ب كالبدؿ، كيظير مف كبلـ ابف ع  كر أنيما مستكياف؛ ألنو قاؿ فييا: "حسُ 
 الن ب بالنظر إل  الم ع، كالبدؿ بالنظر إل  المعن ".

 التوضيح والتحميل:             

لكبلـ في قكليـ )أاقالُّ رجٍل في فعل اخبلؼ النحكييف  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .يقكُؿ ذلؾ( أىك مكجب أـ غير مكجب؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ابف عقيلكاتبع 

 
 و إذا لـ يتقدـ وتوسط بيف جزأي كالـمذاىب النحاة في تقديـ المستثنى عمى المستثنى منو والعامل في -549

  المستثن  منو كالمنسكب إليو كال يقدـ دكف شذكذ المستثن  عم":  (3)قاؿ ابف مالؾ
 ". معا  

كىذه المسألة أعني تقديـ المستثن  عم  المستثن  منو كعم  ":  (4)أبك حيافكيقكؿ 
 العامل فيو إذا لـ يتقدـ، كتكسط بيف جزأؼ كبلـ، فييا ثبلثة مذاىب:

مت رؼ،  أـ غير ا  مت رف األكؿ: أنو ال يجكز ذلؾ عم  اإلطبلؽ، سكاء أكاف العامل
 في الدار؛ ألفَّ زيدا  إال القكـُ قاسمكف، كال: زيدا  إال  قامكا، كال: القكـُ  ا  يجكز: القكـ إال زيدفبل 

نما لـ يجز ذلؾ  المستثن  ألفَّ العامل ال عل كاسـ ال اعل كالظرؼ بما فيو مف معن  ال عل؛ كاا
عكؿ معو يشبو الم عكؿ معو في ن ب العامل لو بكساطة الحرؼ الذؼ ىك إال؛ كما ن ب الم 

                                                 

 (.236-8/235أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/566ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/285شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.247-8/245أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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بكساطة الحرؼ الذؼ ىك الكاك، فكما ال يجكز التقديـ مع الكاك فكذلؾ ال يجكز مع إال، كىذا 
   مذىب مف يرػ العامل في المستثن  ال عل كمعن  ال عل.

 المذىب الثاني: جكاز ذلؾ عم  اإلطبلؽ.

زيدا  إال القكـُ ، فيجكز، نحك: ا  لت  يل بيف أف يككف العامل مت رفالثالث: ا المذىب
 في الدار، كىك مذىب األخ ش.زيدا  إال القكـُ جاؤكا. أك غير مت رؼ، فبل يجكز، نحك: 

النا ب لممستثن  إنما ألفَّ قاؿ بعض أ حابنا: "كال حيح جكاز ذلؾ عم  اإلطبلؽ؛ 
ذا كاف ذلؾ لـ يتقدـ عم  العامل؛ إذ قد تقدـ جزء الكبلـ الذؼ انت ب  ىك تماـ الكبلـ، كاا

الكبلـ، كالدليل عم  جكاز مامو، بل كاف يتقدـ عم  العامل لك كاف أت  بو أكؿ التمييز عف ت
ف أدػ ذلؾ إل  تقدي -تكسيطو    مة:قكؿ ذؼ الرُّ  -مو عم  المستثن  كعم  العامل فيوكاا

تُػػػػػػػػػػوُ  ْقعا  ُمعرِّسػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػي باياػػػػػػػػػػاِض الّ ػػػػػػػػػػْبِح كا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػِذبُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػاِسُر الّمْيػػػػػػػػػػػػػػػػِل إاّل ذااؾا ُمْنجا سا كا
(1) 

 ...ي منجذب، كمنجذب عامل فيو" انتي   مف الةمير المستتر فنثمست (إال ذاؾ)فػ 

اف العامل في السماع إنما ىك مح كظ فيما كألفَّ كالذؼ نختاره مذىب األخ ش؛ 
فينبيي أال  -في الدار ا  إال زيد ، أما إذا كاف غير مت رؼ، نحك: القكـُ ا  المستثن  منو مت رف

  ."ـ عم  جكازه إال بثبت مف العربدا ُيقْ 
 التوضيح والتحميل:             

تقديـ المستثن  عم  المستثن  فيالنحكييف مذاىب  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
  . إذا لـ يتقدـ كتكسط بيف جزأؼ كبلـمنو كالعامل فيو

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (4)، كناظر الجيش(3)ابف عقيل، ك (2)المرادؼ كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي

                                                 

عمي ال ارسي،  بيكأ (751كأبي الخطاب القرشي، جميرة أشعار العرب )ص (12)صفي ديكانو البيت لذؼ الرمة  (1) 
حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  يأبك  (4/264كابف فارس، مقاييس المية )ج (96شرح األبيات المشكمة )ص

 (.5/2162ناظر الجيش، تمييد القكاعد )جك  (8/246)ج
 (.534)ص نحكؼ(شرح التسييل )القسـ الالمرادؼ،  (2)
 (.1/568ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.5/2162تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.262-2/261ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
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 تقديـ المستثنى عمى المستثنى منو وحده -550
ـا ":  (1)أبك حيافقاؿ   ا  إال زيد كأما إذا تقدـ المستثن  عم  المستثن  منو كحده، نحك: قا

في  ا  كاف غير مختار في التأخير مختار  فبل خبلؼ في جكازه، كي ير الكجو الذؼ - القكـُ 
نما تبع في حاؿ التأخر إعراب المستثن  منو ألنو شبيو ببدؿ بعض مف التقدـ، كىك الن  ب. كاا

 و.يكل، كال يجكز في ىذا التقدـ، فكذلؾ ال يجكز فيما أشب

كشبيو س بنعت النكرة المتقدـ عمييا، كىك تشبيو حسف، كذلؾ أنيما مؤخراف تابعاف ما 
، فإذا تقدما لـ يجز ا  ؿ ةعي الن ب عم  االستثناء كالحاقبميما في اإلعراب، كيجكز فييما 

 ، كبطل التبع.بفييما إال الن 

 األ ل في االستثناء أفْ  كعمل س لزكـ الن ب في االستثناء المقدـ كامتناع البدؿ بأفَّ 
عف المبدؿ منو، فمذلؾ  البدؿ ثافٍ  منو؛ ألفَّ  يككف بدال  ال مبدال   ه أفْ يأتي بعد المستثن  منو؛ فحدُّ 

، عم  أفْ  لـ يجز: ما أتاني إال مف إال زيد، كأنو في التقدير: ما أتاني  يككف أحد  بدال   زيد  أحد 
، قاؿ س: "فمما لـ يكف حدُّ  ، كلـ يمكف مع منو بل بدال   يككف مبدال   ه أفْ إال زيد  ما أتاني أحد 

حممكه عم  كجو قد يجكز فيو كىك مؤخر، كىك الن ب". كيظير مف س  يككف بدال   التقديـ أفْ 
 مف المستثن ، كلذلؾ عممو بذلؾ التعميل. يككف المستثن  منو بدال   أفْ  أنو يمكف

مف األكؿ، فبل  الثاني أعُـّ  كقد عدؿ النحكيكف عف تعميل س، فقالكا: امتنع البدؿ ألفَّ 
منو؛ ألنو ال بدؿ كل مف بعض في كبلميـ، كلذلؾ قاؿ ابف خركؼ: "كرىكا  يجكز أف يقع بدال  

 مف بعض. قل"، يعني كبل  بدلكا األكثر مف األي أفْ 

زيد  زيد، كغيرُ  بمعن  غيرُ  (إال زيد  ) ؛ ألفَّ (أحد)مف  أعُـّ  (إال زيد  )فإف قمت: أقكؿ: 
 مف إال زيد كاف مف إبداؿ البعض مف الكل. ا  ـ، فإذا أبدلنا أحديككف مف األحديف كمف غيرى

مف أؼ  (زيد)ا عدا كتريد بو كل م (إال زيدا  )العرب ال تستعمل  نقكؿ: إفَّ  فالجكاب أفْ 
نما تريد ما عداه مف  ن و؛ أال إنما تريد:  ا  إال زيد ترػ أنؾ لك قمت ما رأيتُ  األ ناؼ كاف؛ كاا

؛ ألنو معمكـ أنؾ رأيت ا  كذب ا  إال زيد زيد مف الناس، كلكال ذلؾ لكاف قكلؾ ما رأيتُ  غيرا  ما رأيتُ 
راد بو: إال غير ذلؾ ع بعد إال يُ السماء كاألرض كأشياء كثيرة ىي غير زيد، ككذلؾ كل اسـ يق

ذا ثبت أفَّ  هاالسـ مف  ن و، ال غير  غير زيد مف  (إال زيد  )المراد بقكلو  مف أؼ  نف كاف، كاا
 منو؛ ألنو يقع عميو كعم  المياير لو مف  ن و، كلـ يجز لذلؾ إبدالو منو.  ن و كاف أحد أعَـّ 

                                                 

 (.250-8/247أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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 يـ لـ ي يمكا عف س، فاعمـ أفَّ كقاؿ شيخنا األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: "كعندؼ أن
د  إال زيد  فميس البدؿ في االستثناء إنما المراع  فيو كقكعو مكاف المبدؿ منو، فإذا قمت ما قاـ أح

بياف لؤلحد  (إال زيد  )األحد الذؼ ن يت القياـ عنو، فػ ىك (إال زيد  )مف )أحد(، ك )زيد( كحده بدال  
( ىك ؛ أال ترػ أفَّ الذؼ عنيتا  ذا قمت ما أتاني أحد  غيرُ  )إال زيد  زيد  )غير زيد( في المعن . كاا

)غير زيد( ىك األحد شيء مف شيء، كىما لعيف كاحدة، فػزيد( بدؿ مف )أحد(، بدؿ  )غيرُ فػ
( ىك )غير زيد( في المعن ، فعم  ىذا البدؿ في االستثناء أشبو ببدؿ ، كالذؼ عنيتا  )إال زيد 

 مف بدؿ البعض مف الكل. -كىما لعيف كاحدة  -الشيء مف الشيء 

أف كةعت الكل في مكةع دؿ البعض مف الكل إنما ىك عم  ب كالدليل عم  ذلؾ أفَّ 
، كليس كذلؾ في االستثناء، بل البعض ا  نت بالبعض الذؼ أردتو بالكل بيان؛ ثـ بيَّ ا  البعض مجاز 

في االستثناء ليس ىك البعض الذؼ كةعت الكل مكةعو، بل ىك بعض آخر مخالف لذلؾ 
 البعض في الحكـ.

فالبدؿ مف شرطو كقكعو مكاف المبدؿ منو، كالبعض في االستثناء ال يقع مكقع  ا  كأية
 المبدؿ منو كحده إال مع إال، فميس البدؿ إال الحرؼ مع االسـ.

بقكلؾ:  -أعني البدؿ في االستثناء  -تشبييو  رتُ س أراد ىذا الذؼ فسَّ  كالدليل عم  أفَّ 
كر البدؿ لبدؿ البعض مف ض حيث ذا ليس بدؿ بعض مف كل، كال تعرَّ برجٍل زيٍد، كىذ مررتُ 

 ـ دليل عم  ذلؾ، كلـ ي يـ عنو أحد مراده.، كتعميمو في منع البدؿ في المستثن  المقدَّ الكل أ بل  

بينت في  البدؿ في االستثناء قسـ عم  حدتو ليس مف تمؾ اإلبداؿ التي كلك قيل إفَّ 
ع )زيد( قىك الحق كحقيقة البدؿ فيو؛ ألنو يقع مكقع )إال زيد( ال مك ، ك ا  غير االستثناء لكاف كجي

 كحده" انتي .

 كأنشد س عم  تقديـ المستثن  عم  المستثن  منو قكؿ الشاعر، كىك كعب بف مالؾ:

ماْينػػػػػػػػػا ِفيػػػػػػػػػؾا لاػػػػػػػػػْيسا لاناػػػػػػػػػ  االنػػػػػػػػػاُس أاْلػػػػػػػػػب  عا
 

رُ   زا ناػػػػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػػػػُيكؼا كأاْطػػػػػػػػػػػػػػرااؼا القا ِإالا السُّ
(1) 

 سـ الزجاجي قكؿ الكميت:كأنشد أبك القا 

 

                                                 

سعيد السيرافي،  يكأب( 2/69)جكالمبرد، الكامل ( 2/336سيبكيو، الكتاب )ج األن ارؼ في كعب بف مالؾالبيت ل (1) 
حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  يأبك  (22/489( كالكاحدؼ، الت سير البسيط )ج3/80شرح كتاب سيبكيو )ج

 . (120)صفي ديكانو كنسب البيت لحساف بف ثابت األن ارؼ  (8/250)ج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعاة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ِإالَّ آؿا أاْحما ما  كا
 

ْشػػػػػػػعابُ   ْشػػػػػػػعابا الحػػػػػػػقِّ ما ػػػػػػػا ِلػػػػػػػيا إالَّ ما ما كا
(1) 

 التوضيح والتحميل:              

 . تقديـ المستثن  عم  المستثن  منو كحده أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 لمسألة.ما ذكره أبك حياف في ىذه ا (2)كاتبع ناظر الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه في ىذه المسألة. (3)كأكد الشاطبي  
 

 االسـ عند العطف عمى المستثنى المقدـ المنصوب حكـ -551
ن بت،  ا  اسم بفرع: إذا عط ت عم  المستثن  المقدـ المن ك ":  (4)أبك حيافقاؿ 
ـا  المعطكؼ بعد المستثن  منو  رتا أخَّ  ، كال يجكز غير الن ب، فإفْ القكـُ  ا  كعمر  ا  إال زيد نحك: قا

ـا  ـا  عم  المعن ؛ ألفَّ  ع حمبل  ُيرفا  ، كيجكز أفْ ا  كعمر  القكـُ  ا  إال زيد فاالختيار الن ب، نحك: قا  قا
ك، فكذلؾ زيد  مف القكـ كعمر   زيد  مف القكـ، فكما يجكز: لـ يقـْ  في معن : لـ يقـْ  القكـُ  ا  إال زيد

 ."ككعمر   القكـُ  ا  يجكز: قاـ إال زيد
 التوضيح والتحميل:             

االسـ عند العطف عم  المستثن  المقدـ  حكـ أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .المن كب

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كاتبع ناظر الجيش
 

 

 
                                                 

ابف ال اسغ، الممحة في شرح ك  (97الزمخشرؼ، الم  ل )صك ( 517ص 2/16البيت لمكميت بف زيد في ديكانو )ؽ (1) 
ابف ىشاـ األن ارؼ، تخميص الشكاىد ك  (8/250حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج يأبك  (1/468الممحة )ج

 .(1/549كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج( 82)ص
 (.5/2159تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.370-3/368الشاطبي، المقا د الشافية )ج (3)
 (.8/250أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.5/2164تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
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 ف بدالا مف اسميف في المستثنى الموجبشاىد عمى جواز مجية اسمي -552
 ". خبلفا  لقكـال بدالف ":  (1)قاؿ ابف مالؾ

 كقد كرد السماع بإبداؿ اسميف مف اسميف في المكجب في قكلو:":  (2)أبك حيافكقاؿ 

ػػػػػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػػػػػا قاراْعناػػػػػػػػػػػػا النَّْبػػػػػػػػػػػػعا بػػػػػػػػػػػػالنَّْبِع باْعةا مامَّ  فا
 

ِبػػػػػػػػػػػباْعضٍ  
(3)   ...          ...       ...  

النبع إال فالمن   جاسز فيو ذلؾ، ككذلؾ اإليجاب بعد الن ي، فتقكؿ: ما قرعنا النبع ب 
 ."بعةو ببعضٍ 

 التوضيح والتحميل:             

ف بدال  مف اسميف في يشاىد عم  جكاز مجيء اسمأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .المستثن  المكجب

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي
 

 أوجو إعراب المستثنى عند تكراره في حاؿ تقدمو -553
ْف لـ يكف ُم رغا  فالن ب لجميعيا إْف تقدمت":  (5)قاؿ ابف مالؾ  ". كاا

ف لـ يكف م رغ":  (6)أبك حيافكقاؿ  ا قاـ مثالو: م مْت فمجميعيا الن ب إف تقدَّ  ا  كقكلو كاا
، القكـُ  ا  إال عمر  ا  ، كقاـ إال زيدإال إياؾ نا ر   ، كما لي إال هللاا أحد   ا  إال خالد ا  إال عمر  ا  إال زيد

 أؼ: عم  االستثناء. (فمجميعيا الن ب)كلو كيعني الم نف بق

                                                 

 (.2/292شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.8/255أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
ي، شرح ديكاف الحماسة كالمرزكق (2/300العسكرؼ، جميرة األمثاؿ )ج ىذا  در بيت لزفر بف الحارث الكبلبي في (3) 

العيني، ك ( 1/52كأبي الحسف الب رؼ، الحماسة الب رية )ج (1/42( كالتبريزؼ، شرح ديكاف الحماسة )ج115)ص
 كعجزه: (2/930كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج (2/835المقا د النحكية )ج

   ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراا  اُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أاْف تاكاسَّ  ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباْعٍض أاباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت عيدا
 

 
 (.2/262ىمع اليكامع )جسيكطي، ال (4)
 (.2/295شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.274-8/273أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 كزعـ ابف السيد أنو يجكز في ذلؾ أرلعة أكجو:

 ا: الن ب عم  االستثناء، كما نص عميو النحكيكف.أحدى

كالثاني: الن ب عم  الحاؿ فييما، قاؿ: ألنيما متأخريف يجكز أف يككنا   تيف، تقكؿ: 
، فإذا تقدـ إال إال زيد   ة ألحد، كما تقكؿ: قاـ القكـُ    ، فيككف إال زيد  إال زيد   ما في الدار أحد  

ـا  زيد   عم   ا  ، يجكز أف يككف من كبالقكـُ  ا  إال زيد عم  مك كفو انت ب عم  الحاؿ، ككذلؾ: قا
 الحاؿ.

 عم  االستثناء. ا  كالثاني من كب الثالث: أف تجعل األكؿ حاال  

 ، انتيي.كالثاني حاال   عم  االستثناء ا  لرابع: عكسو كىك جعل األكؿ من كبكا

كىذا الذؼ ذىب إليو ابف السيد مف جكاز الحاؿ ال يجكز؛ كذلؾ أنيا غير متمكنة في 
، كما ال عميو أ بل   الك ف بيا، فبل تككف إال تابعة لمك كفيا في الم ع، فبل يجكز تقديميا

ـا  ـا إال زيد   يجكز: قا ذا كاف مف شرط كقكعيا   ة كقزيدٍ  غيرُ  ، تريد: قا كعيا بعد المستثن  ، كاا
 ."منو امتنع فييا الحاؿ عند التقدـ

 التوضيح والتحميل:             

 .أكجو إعراب المستثن  عند تكراره في حاؿ تقدموأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
أنو كما إال ق مذاىب، كلكف دكف أْف ُيبدؼ رأيو ما ذكره أبك حياف مف (3)كأكد السيكطي

كجكز األبذؼ ن ب " فيقكؿ: يتمحكر حكؿ ىذه المسألة،ق اعتدنا عميو كثيرا  قد أةاؼ رأيا  جديدا  
 ".في الن ي كحكميا معن  كاألكؿ أيةا   أك بدال   ،كأحدىا نعتا   ،الكل استثناء كرفعيا

 

 ييا تابعاا لمموصوؼعدـ جواز مجية  إال( صفة لػ إال( والعامل ف -554
إال ال يجكز أف تككف   ة إال كالعامل فييا  كمما يدؿ عم  أفَّ ":  (4)أبك حيافقاؿ 

، فبل يعني ىنا بال  ة إال (ال يجكز فييا ذلؾ إال   ة)يا لممك كؼ مف كبلـ س قكلو فييا تبعُ 
                                                 

 (.538)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.576-1/575ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/266)ج( ك2/264ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.8/274حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك  (4)
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ال عم  اسـ، كال ال يجرؼ في الكبلـ إ)أجمعيف  التابعة بدليل تنظيرىا بأجمعيف، كن و عم  أفَّ 
، يريد: إال تبعيا السـ قبميا، كفي ذلؾ نظرىا بأجمعيف، كقد قاؿ س (يعمل فيو رافع كال نا ب

فبل يككف بمنزلة مثل إال   ة"، كليس يعني بال  ة ىنا  ا إال زيد  في باب تثنية المستثن : "كأمَّ 
 ."إال التابعة، كال يريد ال  ة المعنكية
       التوضيح والتحميل:       

عدـ جكاز مجيء )إال(   ة لػ)إال( كالعامل فييا تابعا  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .لممك كؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي

 

 جواز إجراة  إال( عمى المعرفة -555
 ك ف بيا م ردالمك كؼ بيا ال يُ  (إال) كحا ل ىذا ال  ل أفَّ ":  (2)قاؿ ابف مالؾ

مف  محض كال معرفة محةة، كال تقع في غير مكةع  الح لبلستثناء، إال أف يمنع منو مانع  
م رد محض، كال يجكز جاء الرجاؿ إال  (رجبل  ) خارج، فبل يجكز أف يقاؿ: قاـ رجل إال زيد، ألفَّ 

  د الجنس لـ يمتنعتعري يـ حينسذ محض، فمك قُ  يككف الرجاؿ معيكديف ألفَّ  زيد، عم  أفْ 
  يـ بإال".ك  

  كفي البسيط: "جميكر النحكييف عم  جكاز ككف غير تجرؼ عم":  (3)أبك حيافكقاؿ 
: كالظاىر أنيا تقع فيما تقع فيو غير إال المكةع الذؼ ال ا  المعرفة، فكذلؾ إال"، كفيو أية
 ا  فعرَّ ، أك مُ ا  ، أك منكر ا  ، أك مجمكعا  ف في الن ي أـ اإلثبات، أك من رديتقدميا مك كؼ، سكاء أكا

بو، ككاف ي ح فييا ق د ثل كشِ عم  ق ده في التعريف، كلما كانت غير مف أخكات مِ 
يا عم  المعرفة كالنكرة، فكذلؾ إال بمعناىا، تجرؼ عم  النكرة كعم  المعرفة، يجر  التعريف  حَّ 

 ."كيجكز فييا البدؿ إذا كانت بمعن  غير كما يجكز في غير

 التوضيح والتحميل:             

 .جكاز إجراء )إال( عم  المعرفةأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

                                                 

 (.2/268ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/301شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.8/287أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)كاتبع ناظر الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 الخالؼ في الموقع العرابي لجممة  عدا ز داا( وأمثاليا  -556
 ا  ، كحاشا زيدا  ، كخبل زيدا  يداختمف النحكيكف ىل لجممة عدا ز ك ":  (3)أبك حيافقاؿ 

 مكةع مف اإلعراب أـ ال:

كقع الحاؿ، تككف في مكةع ن ب عم  الحاؿ، كالماةي يقع م السيرافي أفْ  زا فجكَّ 
. ا  زيد -أؼ بعةيـ  -ىك  ا  ؼ: مجاكز ، أا  ، كُمحاشيف زيدا  ، كعاديف زيدا  ككأنؾ قمت: خاليف زيد

فْ  تككف الجممة ال مكةع ليا مف أفْ  ا  كجكز أية كانت جممة م تقرة مف جية المعن   اإلعراب كاا
ما )قكلؾ  ر ذلؾ؛ أال ترػ أفَّ مف حيث كاف معناىا كمعن  إال، كال ُينكا  -إل  الكبلـ الذؼ قبميا 

م تقرة  ال مكةع ليا مف اإلعراب، كىي (مافيك  ُمذْ )الجممة االبتداسية التي ىي  (يكماف و ُمذْ رأيتُ 
 مف الكبلـ الذؼ قبمو لـ يكف لو فاسدة. (يكماف ُمذْ )إل  ما قبميا، كلك قطعت 

مف اإلعراب؛ قاؿ األستاذ أبك الحسف بف ع  كر: "كال حيح أنو ال يككف ليا مكةع 
ةمير في عدا ال احتاجت إل  رابط يرلطيا بذؼ الحاؿ، كال رابط؛ ألفَّ  ألنؾ إذا جعمتيا حاال  
نما ىك  ا  كخبل كحاشا ليس عاسد عاسد عم  البعض الم يكـ، كىك مةاؼ عم  المستثن  منيـ، كاا

إل  القـك فقد ح ل الرابط ألنو كالم رح بو،  ا  ـ، كال يقاؿ: إذا كاف البعض مةافإل  القك 
ىذا ىك رلط بالمعن ، كالرلط بالمعن  ال ينقاس؛ أال تراىـ  ؛ ألفَّ ا  يـ زيدككأنؾ قمت: عدا بعُة 

ـٍ أبكاه  ق ركه عم  السماع في نحك: مررتُ  برجٍل  يف، كمنعكه في: مررتُ ال قاعدا برجٍل قاس
الرابط بالمعن  إنما ُسمع في ال  ة  أبكاه، عم  إعماؿ قاعد في األبكيف، ألفَّ  ال قاعدٍ  قاسميفِ 

الثانية ال في ال  ة األكل ، فمـ يتجاكزكا بو مكةع السماع، كعدا كخبل كحاشا ال يجكز فييا 
ذلؾ كاف الةمير ل، بل يمـز االستثناء، كلكاف مما يك ف بالجم أف تككف   ة لما قبميا إفْ 

 ".ا  داسم ا  مذكر  ا  الذؼ تحممتو م رد

 

                                                 

 (.2195-5/2194تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/269ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.322-8/321األندلسي، التذييل كالتكميل )ج أبك حياف (3)
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 التوضيح والتحميل:             

في المكقع اإلعرابي لجممة )عدا زيدا (  النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .كأمثاليا

 حياف في ىذه المسألة.ما ذكره أبك  (3)، كناظر الجيش(2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ 

 ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه في ىذه المسألة. (4)كأكد الشاطبي  
 

 الخالؼ في الموقع العرابي لجممتي  ليس( و ال يكوف(  -557
في االستثناء،  (ال يككف )ك (ليس)كذكر في البسيط الخبلؼ في ":  (5)أبك حيافقاؿ 

الخبلؼ حكـ عدا كخبل كحاشا إذا ن بف، مجممة مكةع مف اإلعراب أـ ال. كحكميا في ذلؾ أل
ناء بإعقابيا الجممة قاؿ: "فقاؿ قكـ: ال مكةع ليا؛ ألنيا جممة من  مة، أُعطيت معن  االستث

تيييرىـ ليا  عم  غيرىا مف الجمل. كقاؿ قكـ: ليا مكةع مف اإلعراب؛ ألفَّ  ا  األخرػ قياس
نما يككف ما كاخت ا يـ ىذه مف ساسر الجمل يدؿ عم  إرادة االت اؿ ك كركه ذما بعد إال. كاا

 ال يككف ابتداء ، فدؿَّ  ا  فإنو كبلـ يجرؼ تابع ا  تيير ىذا النكع مف التييير. كأيةفي الجمل التي لـ 
ا منو. كىؤالء قالكا: إنيا في مكةع الحاؿ، كالتقدير:  عم  االفتقار إل  ما قبل كجعميا جزء 

ىذا التقدير  عنو كغير كاسنيف معو. كفيو نظر، فإفَّ  فا يْ نِ يْ تا سْ ، أؼ: مُ ا  زيد فا يْ سِ ُمبلبِ  أتكني غيرّ 
فَّ  االسـ البعض ال األكؿ، كسبؾ الجممة إنما يككف بما  يدفع التقدير المتقدـ في حذؼ االسـ، كاا

 يبقي فييا المعن  األكؿ" انتي .

)ال يككف( في االستثناء بما عم  تشبث )ليس( ك ما معناه: يدؿُّ  كقاؿ بعض أ حابنا
ء بحكـ االنجرار تككنا جممتيف من  متيف يح ل منيما االستثنا  دت أفْ العرب لك قا  يما أفَّ قبم

تذكر جممة بعد جممة حممتيا الكاك،  كبلـ العرب أفْ  ألتت بالكاك فييما؛ ألفَّ  أك أف تككنا حاال  
ككذلؾ لك  ، كذا قاؿ األخ ش.كال تستعمل بيير الكاك إال قميبل   ،كعمر   كخرجا  فتقكؿ: قاـ القكـُ 

دليل عم   ق دكا الحاؿ ألتكا بالكاك، كلك في مكةع كاحد، فككنيـ لـ ُيدخمكا عمييما الكاك قطّّ 

                                                 

 (.544)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.589-1/588ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.5/2216تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.410-3/409الشاطبي، المقا د الشافية )ج (4)
 (.8/322أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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أنيـ لحظكا فييما معن  االستثناء، فمـ ُيدخمكا فييما الكاك كما ال ُيدخمكنيا عم  إال كغير، كلك 
ـا  ، أك: كنقصا  كلـ يقـْ  القكـُ  قمت: قا ، لجست بالكاك، زيد  فمـ يمحظكا معن  االستثناء إال  منيـ زيد 

 ."في ىاتيف الجممتيف
 التوضيح والتحميل:             

المكقع اإلعرابي لجممتي )ليس( في  النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .ك)ال يككف(

 ، ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.(2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
 

 ما( المصدر ة عمى  حاشا(الخالؼ في جواز دخوؿ   -558
 (حاشا)الم درية عم   (ما)كقد اختمف النحكيكف في جكاز دخكؿ ":  (3)أبك حيافقاؿ 

 ".ا  لـ يكف كبلم ا  ي ما حاشا زيداؿ س: "لك قمت أتكنِ في االستثناء: فمنع مف ذلؾ س، ق

 كأجاز ذلؾ بعةيـ عم  قمة، كقد ُسمع ذلؾ مف كبلميـ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:

ْيشػػػػػػػػػػػػػػا  راأاْيػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػا ُقرا اشا ػػػػػػػػػػػػػػا حا  ُت النَّػػػػػػػػػػػػػػاسا ما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالا   ـْ فاعا فاِإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف أاْكثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُى
(4) 

 التوضيح والتحميل:              

جكاز دخكؿ )ما( الم درية عم  في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .)حاشا(

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)ككافق السيكطي  
                                                 

 (.548)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.589-1/588ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.8/326أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
كالسيكطي،  (1/568كخالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج( 3/1108العيني، المقا د النحكية )جفي  لؤلخطلالبيت  (4) 

 .كلـ أقف عميو في ديكانو (1/368)جشرح شكاىد الميني 
 (.546)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/586ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.2/282ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
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 الخالؼ في جواز دخوؿ  إال( عمى  حاشا( -559
 كاختمف النحكيكف في جكاز دخكؿ إال عم  حاشا:":  (1)أبك حيافقاؿ 

ـا بْت  ا حاشا، كمنع ذلؾ إذا نا  ْت رَّ فذىب الكساسي إل  جكاز ذلؾ إذا جا   القكـُ  ، نحك: قا
 إال حاشا زيٍد.

 الب ريكف ذلؾ عم  كل حاؿ. كمنعا 

 أبك الحسف األخ ش عف العرب أنيـ يقكلكف: قاـ القكـ إال حاشا زيٍد.  كحك

يقاس عميو غيره، كىك جمع بيف أداتيف عم  جية  كىذا عندنا شذكذ ال ينبيي أفْ 
 ."التأكيد

 التوضيح والتحميل:             

 .دخكؿ )إال( عم  )حاشا( جكازفي النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ زاد

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كأكد السيكطي
 

 (كل شية ميو ما النساة وذكرىفإعراب  النساة( في قوؿ العرب   -560
ما عدا كرىف" كمعناه: كل شيء يسير كذا  كل شيء ميو ما النساءا ":  (4)قاؿ ابف مالؾ

ىينا بمعن  إال كليس  (ما) النساء كذكرىف. فحذفكا عدا كأبقكا عمميا. كزعـ بعض الناس أفَّ 
 ". بشيء

العرب تستثني  كقاؿ بعض أ حابنا: كزعـ ال راء كاألحمر أفَّ ":  (5)أبك حيافكقاؿ 
  ع منو غير ىذا، كىذا شيء ال ُيحفَّ ىُ را كْ كذِ  ما النساءا  و  يا )ما(، كحكيا مف كبلميـ: كل شيٍء ما بػ

ب عل استثناء مةمر يدؿ عميو  ا  ( من كبتخرج عم  أف يككف )النساءا الذؼ حكيناه، كقد ي

                                                 

 (.8/327أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.546)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.2/282ىمع اليكامع )جي، السيكط (3)
 (.2/310شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.330-8/329أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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كحذؼ ال عل، كما  كالم عكؿا  ، فأبق  ما الم دريةفَّ ىُ را كْ كذِ  اءا نسالمعن ، فالتقدير: ما خبل ال
الذؼ ىك كاف، كأبقكا  ، كحذفكا ال علف الم دريةمعؾ، أبقكا أ انطمقتُ  ا  منطمق ا أنتا قالكا: أمَّ 

 ."اسميا كخبرىا
 التوضيح والتحميل:             

إعراب )النساء( في قكؿ العرب )كل شيء ميو كجو أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .ما النساء كذكرىف(

 ما ذكره أبك حياف. (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

مسألة، كتابعيـ النحاة المتأخريف في ىذه ال (3)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو ابف منظكر
 .(5)كالزليدؼ ،(4)أمثاؿ السيكطي

 

 أوجو رفع ونصب  يكوف( نحو  قاـ القـو إال أْف يكوف ز ٌد( -561
يككف  إال أفْ  ، كما جاءني أحد  يككف زيد   إال أفْ  كأما قكليـ: قاـ القكـُ : " (6)قاؿ أبك حياف

 ، فرفعو عم  ال اعمية،ة)يككف( تامَّ  عم  أفَّ ما بعد يككف الرفع كالن ب، فالرفع يفيجكز ف - زيد  
 ىذا ىك الظاىر كالقكؿ عف الجميكر.

، قاؿ ةخ ش إل  أنيا يجكز أف تككف ناق ة، كيجكز أف تككف تامَّ كذىب أبك الحسف األ
في  ا  الخبر مةمر  متيككنو، كجع ا  : إنما رفعت زيديككف زيد   إال أفْ  في قكلؾ: ما جاءني أحد  

فْ إال أف يككنو زيد   يككف، كأنؾ قمت: د تجيء كال كاف ق ؛ ألفَّ ا  جعل ليككف خبر تشست لـ  . كاا
 . ، ككاف الرجلُ مرُ خبر ليا، نحك: كاف األ

 ا  الحسف مف تجكيز أف تككف الناق ة، كيككف خبرىا مةمر  كىذا الذؼ ذىب إليو أبك
كرت لمعمة التي ذُ  ـ حذؼ خبر كاف كال أخكاتياال يجيزه أ حابنا؛ ألنو ال يجكز عندى - ا  محذكف

 ( انتي .جيد بالغ كىك كثير في كبلـ العرب)فالرفع قاؿ س:  .في باب كاف
                                                 

 (.547)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.587-1/586ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.13/541ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)
 (.2/283كامع )جىمع اليالسيكطي،  (4)
 (.40/498الزليدؼ، تاج العركس )ج (5)
 (.338-8/337أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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الن ب في ال يككف، كالرفع )كبعةيـ ين ب، عم  كجو كالن ب جاسز، قاؿ س: 
، ال يبرز في تثنية كال جمع، كال يؤنث، ا  مذكر  ا  م رد ا  بمعن  أنو يةمر في يككف ةمير  أكثر(،

أؼ:  -ىك يككفا  ي بيا، كيككف التقدير: إال أفْ ثنِ ( إذا استُ في )ال يككف كما ال يككف ذلؾ 
 .ا  زيد -يـبعُة 

، يةمر في ا  إال أف يككف زيد )كقد يقكؿ بعض العرب: ما ةرلني أحد  كقاؿ األخ ش: 
يككف اسـ ال اعل( انتي . كيحتمل كبلمو ىذا أف يككف ال اعل الةمير العاسد عم  أحد، 

 ."ا  ال يككف زيد البعض الم يكـ الذؼ في قكلؾ: جاء القكـُ  كيحتمل أف يككف ةمير

 التوضيح والتحميل:             

أكجو رفع كن ب )يككف( نحك في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
)  .)قاـ القكـ إال أْف يككف زيد 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)، كناظر الجيش(1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف. (4)، كابف عادؿ الحنبمي(3)كافق السميف الحمبيك 
 

  ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِتَجاَرةا َحاِضَرةا  أوجو الرفع والنصب في قراةة قولو تعالى  -562
اِةراة فأما قكلو تعال : : " (5)قاؿ أبك حياف اراة  حا فقرغ بالرفع  (6) ِإالَّ أاْف تاُككفا ِتجا

فالقياس ل ع  اءة الرفع. كأما مع ن ب التجارةكالتأنيث ظاىر عم  قر  )تككف(، كالن ب كتأنيث
 ، كاإلةمار مذكر.ا  األكؿ يككف مؤنث المراع  البعض، كىك مذكر؛ أال ترػ أفَّ  التذكير؛ ألفَّ 

، ؿكامالتأنيث عم  إةمار األ فزعـ السيرافي أفَّ  -كىك مذكر-المتقدـ ىنا )الذيف(  كألفَّ 
و الم ع المستعمل مع الرفع الذؼ ىك أكثر كبلـ تجارة ، كحسنو أنَّ  ككف األمكاؿُ ت أؼ: إال أفْ 

 ."العرب

                                                 

 (.549-548)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.5/2219تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/519السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (3)
 (.4/266مي، المباب )جابف عادؿ الحنب (4)
 (.8/338أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .]282: البقرة[ (6)
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 التوضيح والتحميل:             

ِإالَّ أاْف  أكجو الرفع كالن ب في قراءة قكلو تعال  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
اِةراة   اراة  حا  . تاُككفا ِتجا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كناظر الجيش، (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف. (4)، كابف عادؿ الحنبمي(3)ككافق السميف الحمبي

 

 أوجو إعراب  أْف يكوف( في قولنا  إال أْف يكوف(  -563
( في مكةع كأداة االستثناء في )إال أف يككف( ىي إال، ك)أف يككف : " (5)قاؿ أبك حياف

إال  الككف غير المستثن  منو، كالتقدير: ما جاءني أحد   ز؛ ألفَّ اسـ من كب في لية أىل الحجا
 كىك في لية بني تميـ مرفكع عم  البدؿ مف أحد، -ا  إال حمار  د، كقكلؾ: ما جاءني أحد  زي ككفا 

 (.كىك أقيس، ككذا قالو األخ ش في )األكسط

 ألفَّ  حت  يككف المستثن  كجكد زيد؛ كقاؿ بعض شيكخنا: )ينبيي أف تككف ىنا تامة
يككف زيد في  ، فيككف قكليـ إال أفْ ي الحقيقةعف ذاتو، بل ىك ذاتو ف كجكد الشيء يعبر بو

. كنظير التعبير بكجكد الشيء عف ذاتو في ا  ه، أؼ: إال زيدزيد، أؼ: إال كجكدا  إال ككفا  :تقدير
 ت كر أفْ ال يُ ه، ك و، أؼ: كجكدا ككنا  ، بالرفع، أؼ: ما أحسفا ما كاف زيد   كبلميـ قكليـ: ما أحسفا 

 ( انتي .فالرفع في التعجب كىنا ىك الكجو إال برفع االسـ الذؼ بعدىا، ةتككف ىنا تامَّ 

 أفْ ككف زيد ليس مف جنس الذكات. كقد راـ بعض أ حابنا  كىك استثناء منقطع؛ ألفَّ 
 زيد. )أف يككف؛ في مكةع ن ب بإال، كأنؾ قمت: إال ككفا ، فقاؿ: مت بل   يجعمو استثناء  

نما المعن  عم  استثناء زيد.  فإف  قمت: ليس المعن  عم  استثناء ككف زيد، كاا

من كب عم  ك متيا في مكةع م در  تككف أفْ  ت كر عم  أفْ فالجكاب: أنو يُ 
ىك زيد،  ا  ، كالكاسف زيدا  زيد إال الكاسفا  مكقع االسـ، ككأنؾ قمت: قاـ القكـُ  ا  االستثناء، كيككف كاقع

                                                 

 (.549)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.5/2219تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.673-2/672السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (3)
 (.502-4/501ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (4)
 (.340-8/339أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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قع مكقع االسـ كما يسكغ ذلؾ في الم در الذؼ ىي بتقديره، كمف ذلؾ ك متيا أف ت كساغ ألفْ 
 قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػا اْلِ ْتياػػػػػػػػػاُف أاْف تاْنُبػػػػػػػػػتا المِّحا ْمػػػػػػػػػُرؾا ما  لاعا
 

ػػػػػػػػػػػا اْلِ ْتياػػػػػػػػػػػاُف ُكػػػػػػػػػػػلُّ فات ػػػػػػػػػػػ  ناػػػػػػػػػػػداؼ  لاِكنَّما كا
(1) 

 ( انتي . حا ي المِّ تِ ح  مكقع النابِ المِّ  تا بُ نْ تا  فْ فأكقع أ 

المشيكر األف ح ىك رفع  ال يسكغ؛ ألفَّ  ككنو استثناء مت بل   ؼ ذىب إليو مفكىذا الذ
ذا كاف األف ح ذلؾ، ك)كاف( كما قررنا تامة فْ زيد بعد: إال أ  قدر أفْ تفبل يمكف أف ت - يككف، كاا

اسـ ال اعل  ال اعل؛ ألنو يمـز مف ذلؾ إةافة مكقع اسـ ا  كال عل في مكةع م در، كيككف كاقع
، كالكاسف اسـ فاعل مف كاف التامة، فبل زيدٍ  ؛ إذ التقدير: إال الكاسفا إل  ال اعل، كىك ال يجكز

 يةاؼ إل  ال اعل. يجكز أفْ 

الم در في  كال عل ال تجرؼ مجرػ  أفْ  أال يسكغ؛ ألفَّ  ا   ب زيد فينبيي أيةكأما إذا نُ 
 المقدر بو مجراه. ػ جر يجرؼ مجرػ اسـ ال اعل بقياس، فبل ال ي ا  كل مكاف، كالم در أية

يككف عم  حذؼ  في البيت الذؼ قد استشيد بو؛ ألنو يحتمل أفْ  فبل حجة أيةا  ك 
ت المح  باٍؽ عم  كةعو، ال بُ نْ تا  فْ أح ، فالمِّ  تا بُ نْ تا  أفْ  ال تيافِ  ؿُ ؾ ما كمامرُ عا مةاؼ، التقدير: لا 

 ."يراد بو أنو يتقدر بالم در المكةكع مكةع اسـ ال اعل
 التوضيح والتحميل:             

 .أكجو إعراب )أْف يككف( في قكلنا )إال أْف يككف(أبك حياف عم  ابف مالؾ تدرؾاس
 

 ما يجوز في المعطوؼ في المستثنى بػ إال(  -564
ذا عط ت عم  المستثن  إال فبل يجكز في المعطكؼ إال مشاركة : " (2)قاؿ أبك حياف كاا

ك، بالخ ض عم  فبل يجكز عمرٍ  كعمرا   إال زيدا   ذلؾ االسـ في اإلعراب؛ فإذا قمت قاـ القكـُ 
بعد إال ال مكةع لو يخالف ل ظو، بل ل ظو  ا  زيد ك؛ ألفَّ كعمرٍ  زيدٍ  غيرا  تقدير: قاـ القكـُ 
 كمكةعو كاحد.

                                                 

كالسميف الحمبي، الدر  (2/15ابف سممة العكتبي، اإلبانة )جك  (1/105ال راء، معاني القرآف )ج ببل نسبة البيت (1) 
( 3/196( كابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج907كابف ىشاـ األن ارؼ، ميني المبيب )ص (2/246الم كف )ج

 .(2/964كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج
 (.348-8/347أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)



 646 

إل  إجازة ذلؾ، كحمل عميو قكؿ  -كمنيـ ابف خركؼ-ب بعض النحكييف كقد ذى
 الشاعر:

ما  ػػػػػػػػػػػْكؽا ِإالَّ حا ػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػاجا ىػػػػػػػػػػػذا الشَّ  ة  اما
 

ػػػػػػػْت ع  ْةػػػػػػػرااء ُسػػػػػػػْمٍر ُقيكُدىػػػػػػػاتاباكَّ  (1)مػػػػػػػ  خا
 رُ يْ غا  ، كلجره، قاؿ: عم  معن : كما ىاج ىذا الشكؽّ ل ع حمامة ركؼ برفع سمر عم  

 ا.ىا كدُ يُ قُ  رٍ مْ سُ  ةٍ اما ما حا 

نعت  مرا  سُ  مر عم  أنو خ ض عم  الجكار أك عم  أفَّ في سُ  ؿ الجرَّ نع ذلؾ تأكَّ ف ما كما 
 كي ذلؾ لية.، كقد حُ يكد عركؽ الشجرةلخةراء، كالمراد بالقُ 

)إال  ، عم  تقديرةلحمام ا  يككف نعت ( عم  أفْ ىادُ كْ يُ قُ  رٍ مْ كفي االستدالؿ بقكلو )سُ 
راع  يُ  عم  إجراء النعت مجرػ العطف؛ فعم  ىذا يجكز أفْ  دليل   -( حمامةٍ  ( بػ)غيرُ حمامة  

العاقل، فبل  ء إال زيد  ، برفع العاقل عم  معن : ما جاالعاقلُ  زيدٍ  المعن  في قكلؾ: ما جاء غيرُ 
 ."بالعطف كما قيدىا الم نف كأكثر النحكييف تتقيد المسألة

 التوضيح والتحميل:             

ما يجكز في المعطكؼ في في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .مستثن  بػ)إال(ال

 ألة.ما ذكره أبك حياف في ىذه المس (3)ناظر الجيش، ك (2)ابف عقيل كاتبع

 

ا -565  الخالؼ في العطف ما بعد  غير( بػ ال( إذا جاة استثناةا
ذا كانت غير  : " (4)قاؿ أبك حياف  :( خبلؼ  )الػف ي العطف بعدىا ب استثناء   كاا

                                                 

أبك كنسب البيت لبعض األعراب في ( 127ابف بنيف الدقيقي، ات اؽ المباني )ص لعمي بف عميرة الجرمي في البيت (1) 
( كأبك 3/1544اف األندلسي، ارتشاؼ الةرب )جكأبك حي كالبيت ببل نسبة في( 240بكر األنبارؼ، األةداد )ص

السيكطي، ىمع اليكامع ك  (5/2224) ( كناظر الجيش، تمييد القكاعد8/347حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
 (.2/275)ج

 (.593-1/592ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.5/2224تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.349-8/348ل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذيي (4)
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  جكاز ذلؾ، إما فذىب أبك عبيدة كاألخ ش كابف السراج كالزجاج كأبك عمي كالرماني إل
مّ  عم  تقدير زيادة قكلؾ  االستثناء فيو معن  الن ي، فإفَّ  ن ؛ ألفَّ المع عم ا عم  الحمل ال، كاا
في أ ميا تعطي  ا  غير  ، كىك ىنا أكل  ألفَّ ال زيد   معناه: جاءني القكـُ  ا  إال زيد جاءني القكـُ 

 .كال القاعدِ  القاسـِ  ي، كيدؿ عميو أنؾ تقكؿ: أنت غيرُ ن ال

( كما ال ىا بػ)الستثناء فبل يجكز العطف بعدكذىب ال راء كثعمب إل  أنو إذا كانت ا
 ا  إال زيد ك، كما ال تقكؿ: جاءني القكـُ كال عمرٍ  غير زيدٍ  يككف بعد إال، فبل تقكؿ: جاءني القكـُ 

 .ا  كال عمر 

 .هللا كال زيدٍ  كػ عبدِ هللا، كلـ يجيزكا: عندؼ سِ  كال عبدِ  زيدٍ  كأجاز النحكيكف: عندؼ غيرُ 

 ، لجعميـ غيرا  ةاربٍ  مثلُ  ا  أنت زيد، كلـ يجيزكا: ةاربٍ  غيرُ  ا  كأجاز بعةيـ: أنت زيد
 ."بمنزلة ال

 التوضيح والتحميل:             

ال( إذا العطف ما بعد )غير( بػ)في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .جاء استثناء ا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 

 لي إال ز داا صديق وعمراا(أوجو رفع ونصب  عمر( في قوليـ  ما  -566
ك بالرفع، ، بالن ب، كعمر  ا  كعمر   ديق   ا  مسألة: ما لي إال زيد: " (2)قاؿ أبك حياف

عميو،  مو ما يدؿُّ ، كالرفع عم  االبتداء، كالخبر محذكؼ ألنو تقدَّ فالن ب عطف عم  إال زيدا  
  ديق في معن : زيد   ا  معن  ما لي إال زيد ، كحذفت ألفَّ ا  أية ك لي  ديق  كأنو قاؿ: كعمر  

، كىذا تخريج قاسـ   : زيد  قاسـ   ا  زيد معن  إفَّ  ك؛ ألفَّ كعمر   قاسـ   ا  زيد  ديقي، كما حذفت في: إفَّ 
 الخميل.

كاف يجكز فيو الرفع عم  أف يبدؿ منو  ديق، كما جاز: ما لي  كقاؿ غيره: إال زيدا  
ختير فيو الرفع، كقع في مكةعو ا كقد كاف لك ع العاـ مكةع الخاص،ة، كىك ك ك أحد  إال عمر  

كاف يختار فيو الرفع، كىذا قد كقع  إال زيد   ما لي  ديق   عميو؛ أال ترػ أفَّ  فرفع الثاني حمبل  
                                                 

 (.5/2224تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.8/349أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ك، كعمر   ا  إال زيد مكقعو، فرفعكه بالعطف عم  التكىـ، كال يجكز عم  ىذا: ما لي  ديق  
مع الرفع في اآلخر عم  ، فإنما سُ كيعطف عم  زيد ألنو قد يرت ع؛ إذ ال ةركرة تدعك إل  ذلؾ

 ."ىذه ال كرة، كىك ال  ل بينو كليف المستثن  األكؿ، فكجيت عم  ما ذكر
 التوضيح والتحميل:             

أكجو رفع كن ب )عمر( في قكليـ )ما لي إال زيدا  أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 . ديق كعمرا (

، كأبك سعيد (1)سيبكيوعم  ابف مالؾ بما ذكره  كيبدك أفَّ أبا حياف متأثر في استدراكو
 .(2)السيرافي

 

 ( بمعنى  َعَمى(َبْيدَ مجية   -567
( مساكاة كمثاؿ ":  (3)قاؿ ابف مالؾ  ". ...ليير في االستثناء المنقطع)باْيدا

ما (: )دا يْ )با معن   مكؼ إل  أفَّ كذىب األُ ":  (4)أبك حيافكقاؿ  كقاؿ في البديع: ... (عا
ذىب، كمعناه معن  غير، كقد أ ـْ ي لا أنِّ باْيدا  ، تقكؿ: ذىب الناُس ستعمل مع أفَّ أكثر ما تُ فباْيدا كأما 

  ."بدؿ مف باسيا ميـتككف بمعن  عم ، كقد تُ 
 التوضيح والتحميل:             

ما (أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ ( بمعن  )عا  .مجيء )باْيدا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (7)الجيشناظر ك  ،(6)ابف عقيل، ك (5)المرادؼ كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)ككافق السيكطي

                                                 

 (.2/338سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.127-5/126أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (2)
 (.2/314شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.83-3/82التذييل كالتكميل )ج أبك حياف األندلسي، (4)
 (.550)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/593ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.5/2225تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (7)
 (.2/277ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (8)
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 مف لغات  سو ( كسر السيف مع المد  -568
 ". كقد ت تح كيمد كقد تةـ سينو":  (1)قاؿ ابف مالؾ

لية رابعة،  (شرح أل ية ابف معط) كذكر ابف الخباز المك مي في":  (2)أبك حيافكقاؿ 
 ."كىي كسر السيف مع المد

 التوضيح والتحميل:             

 .كسر السيف مع المدكىي مجيسيا ب)سكػ( لػ ة أخرػ ليأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ناظر الجيشك  ،(4)ابف عقيل، ك (3)المرادؼ كاتبع

 

 تثناة مجية  ال مثل ما( بمعنى  ال ِسيَّما( في االس -569
 ". كال سكاء ما":  (6)قاؿ ابف مالؾ

 (المجرد)ابف األعرابي في نكادره كأبك الحسف اليناسي في   كحك":  (7)أبك حيافكقاؿ 
 ."ما، كأنيما بمعن  كاحديَّ سِ  معن : الب (ما ال مثلا )العرب تقكؿ:  أفَّ 

 التوضيح والتحميل:             

 . مثل ما( بمعن  )ال ِسيَّما( في االستثناءمجيء )الأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف. (9)ناظر الجيشك  ،(8)ابف عقيل كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (10)ككافق السيكطي

                                                 

 (.2/312شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.8/360تكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كال (2)
 (.553)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/595ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.5/2232تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (5)
 (.2/312شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.8/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
 (.1/598ابف عقيل، المساعد )ج (8)
 (.2241-5/2240تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (9)
 (.2/289ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (10)
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 أوجو إعراب  لو َتَر ما(  -570
ال ) ما، إال أنو قاؿ:يَّ سِ  بمعن : ال (ما را كلك تا )كذكر ابف األعرابي ":  (1)أبك حيافقاؿ 

 ال يككف فيو إال الرفع. كذكر أفَّ  (ما را تا )االسـ الذؼ بعد  ، يعني أفَّ (يككف فييا إال الرفع
نما لـ يكف بعد (ما را كلك تا )األحمر ذكر  فعل، فبل يمكف أف  (را تا ) إال الرفع ألفَّ  (ما را تا ). كاا

ما بعده  فينجرّ يةاؼ ال عل ال  بعدىا زاسدة، كينجر ما بعدىا باإلةافة؛ ألفَّ  (ما)تككف 
 ."، كزيد: خبر مبتدأ محذكؼ(را تا )ك كلة بمعن  الذؼ، كىي م عكلة بػم (ما)باإلةافة، فػ

 التوضيح والتحميل:             

 .أكجو إعراب )لك تارا ما(في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف. (2)كاتبع ناظر الجيش

 ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ما  (3)ككافق السيكطي
 

 أوجو إعراب  َتَر( إذا جاة قبميا  ال( نحو  ال َتَر ما(  -571
 كاف قبميا ال فتحتمل كجييف: إفْ ( را تا )ك":  (4)أبك حيافقاؿ 

يا المخاطب الذؼ أيُّ  را ، فتككف ال لمنيي، كالتقدير: ال تا (ال)تككف مجزكمة بػ أحدىما: أفْ 
الشخص الذؼ ىك زيد، فإنو في  رِ ِ  بْ فالمعن : ال تُ  (ما زيد   را ال تا  القكـُ قاـ )ىك زيد، فإذا قمت 
 القياـ أكل  بو منيـ.

 (را تا )ذفت ألف حرؼ ن ي، كحُ  (ال)غير مجزكمة، كتككف  (را تا )كالكجو الثاني: أف تككف 
اف، كليذا ن يّ ، كىما ماؿِ با ، كال أُ رِ دْ بالي في قكليـ: ال أا ذفت ياء أدرؼ كأُ عم  جية الشذكذ، كما حُ 

 ."، بجـز البلـلْ با أُ  ـْ : لا اؿِ با قالكا حيف أدخمكا الجاـز عم  أُ 
 التوضيح والتحميل:             

( إذا جاء قبميا )ال( نحك )ال تارا ما(أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ  .أكجو إعراب )تارا

                                                 

 (.372-8/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.5/2241تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/289ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.8/372أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)كاتبع ناظر الجيش

 يو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذىب إل (2)ككافق السيكطي
 

 العمة في مشاركة  ال َتَر ما( و لو َتَر ما( ال سيَّما في االستثناة -572
 (ما زيد را ال تا )ىذه الجممة ال عمية المركبة مف  تفإف قمت: كيف أدَّ ":  (3)أبك حيافقاؿ 

 ما جممة اسمية؟سيَّ  ما زيد، كالسيَّ  معن  ال (ما زيد را لك تا )أك مف 

ف كانا مختم ي الحد؛ أال ترػ  فَّ فالجكاب: أ الشيء قد يشارؾ الشيء في تأدية المعن  كاا
في االستثناء  (إال)قد أدت معن   -خبل كعدا كحاشا إذا انت ب ما بعدىا، كليس كال يككف  أفَّ 
فْ   في الحد، فكما جاز االستثناء بيذه كتأديتيا معن  إال كذلؾ جاز أفْ  (إال)كانت قد خال ت  كاا
في دخكؿ ما بعدىا في الحكـ الذؼ  (ماسيَّ  ال)عم  معن   (ما را كال تا ) (ما را كلك تا ) قكليـ يدؿّ 

، (ما را لك تا )كال  (ما را ال تا )ألحد مف النحكييف كبلما  عم   قبميا عم  طريق األكلكية. كلـ أرا 
نما خرَّ   ."جنا ذلؾ عم  قكاعد ما اقتةتو  ناعة العرليةكاا

  التوضيح والتحميل:            

العمة في مشاركة )ال تارا ما( ك)لك تارا ما( ال سيَّما في أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .االستثناء

 

 مجية بعد  ال سيَّما( جممة شرطية -573
بعدىا الجممة الشرطية، نحك  يءأنو قد تج (ماسيَّ  ال)كمف أحكاـ ":  (4)أبك حيافقاؿ 
 خبيرا ، كقاؿ الشاعر: ما إف سألتا يش ي مف الجيل السيَّ  قكلؾ: السؤاؿُ 

 

 

                                                 

 (.5/2241تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/289ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.8/373أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .373المرجع السابق، ص (4)
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ػػػػػػػ  ما َـّ كالعا ػػػػػػػ َـّ كاليا ػػػػػػػ  أاراػ النَّْيػػػػػػػؾا ياْجُمػػػػػػػك اليا
 

ػػػػػػْخـِ  كاالا   ػػػػػػِر الةَّ ا ِإْف ُنْكػػػػػػُت ِبالِمْدسا ِسػػػػػػيَّما
(1) 

 
 التوضيح والتحميل:             

 .مجيء بعد )ال سيَّما( جممة شرطيةأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ياف في ىذه المسألة.ما ذكره أبك ح (2)كاتبع ناظر الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي
 

 عدـ مجية ما بعد  ال سيما( جممة بالواو -574
بعدىا الجممة بالكاك، نحك ما يكجد في  يءكمف أحكاميا أنو ال تج":  (4)أبك حيافقاؿ 

ما كالحالة ىذه، سيَّ  ك: الما كاألمر كذلؾ، أسيَّ  كبلـ كثير مف العمماء الم ن يف مف قكليـ: ال
كلع بذلؾ كثير مف الم ن يف أيةا ، ما، كقد أُ سيَّ  مف ال (ال)كما أشبو ىذا التركيب. كال حذؼ 

يقاؿ بشيء منو إال حيث سمع، كسبب ذلؾ  حذؼ الحرؼ خارج عف القياس، فبل ينبيي أفْ  ألفَّ 
با  لبلخت ار، كلذلؾ أ ل مف األفعاؿ طم ةعت بدال  حركؼ المعاني إنما كُ  أنيـ يقكلكف إفَّ 
ةع مؤديا  معن  ال عل كاخت ر في تككف عم  حرؼ كاحد، أك عم  حرفيف، كما كُ  كةعيا أفْ 

بو،  جُّ تا حْ ف يُ ما في كبلـ ما سيَّ  سمع حذؼ ال مف قكليـ الحركؼ كةعو ال يناسبو الحذؼ، كلـ يُ 
نما سُ   ميع:اؾ الخا حَّ سيف بف الةَّ ديف، نحك قكؿ الحع ذلؾ في أشعار المكلّ مِ فبل يجكز حذفيا، كاا

 ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّل ُمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتااٍؽ ِإلاْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 
 

اه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِء ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  فاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا السُّ
الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت األاْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف حا ا ما  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّما

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااُس ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُدْكِف ُمناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه 

(5) 
 

 ."مايَّ سِ  يريد: ال

 

                                                 

بة ( كببل نس58البيت لبعض نساء بني فيـ بف عمرك بف قيس بف عيبلف في أبي حياف األندلسي، تذكرة النحاة )ص (1) 
 (.8/373حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج يأبفي 

 (.2242-5/2241تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.2/287ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.8/374أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (. 7/169في أبي ال رج األ  ياني، األغاني )ج محسيف بف الةحاؾالبيتاف ل (5) 
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 التوضيح والتحميل:             

 .اكعدـ مجيء ما بعد )ال سيما( جممة بالك أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كاتبع ناظر الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 خالؼ النحو يف في  بمو( ىل ىي مف أدوات االستثناة أـ ال؟ -575
فمذىب جميكر الب رييف أنو ال يجكز فيما بعدىا إال  وا(مْ با )ا كأمّ ":  (3)أبك حيافقاؿ 
 وا مْ با  العبيدا  كأجاز الككفيكف كالبيداديكف فيو الن ب عم  االستثناء، نحك: أكرمتُ الخ ض، 
نما جعمكه استثناء  األحرارا  ألنيـ رأكا ما بعدىا خارجا  عما قبميا في الك ف مف حيث كاف  . كاا
 بيد.إكرامؾ لؤلحرار يزيد عم  الع أفَّ  األحرارا  وا مْ با  العبيدا  معن  أكرمتُ  با  عميو؛ ألفَّ مرتَّ 

ما  مكانيا، كأفَّ  (إال)كال حيح أنيا ليست مف أدكات االستثناء؛ بدليل انت اء كقكع 
العطف عمييا كلـ يتقدميا استثناء، قبميا، كلجكاز دخكؿ حرؼ  إال مف جنس ما بعدىا ال يككف 

تكا كات االستثناء أنيـ لـ يأما في أديَّ سِ  كال وا مْ ةعف إدخاؿ با كمما يُ "قاؿ شيخنا ابف الةاسع: 
ـا  في االستثناء؛ أال ترػ أفَّ  (حت )بػ حت  زيد قد أخرج زيدا  عف القكـ ل  ة  القكـُ  قكليـ قا

ذكر  -دَّ بُ  كال -ثبت ليـ، فمك كاف ىذا المعن  حقيقة في االستثناء لمـزبيا في القياـ لـ تا  اختصَّ 
 انتي . "حت  في أدكات االستثناء

و ال يجكز فيما بعدىا الن ب ليس كما ذىب إليو الجميكر مف الب رييف مف أن
 ب حيح، بل الن ب بيا مح كظ مف لساف العرب، قاؿ الشاعر:

ػػػػػػػا اُة ِبيا نَّػػػػػػػ  الُحػػػػػػػدا ُطػػػػػػػكُؼ ِإذاا غا  تاْمِشػػػػػػػي القا
 

ْشػػػػػػػػػيا النَِّجيباػػػػػػػػػِة باْمػػػػػػػػػوا الِجمَّػػػػػػػػػةا النُُّجباػػػػػػػػػا  ما
(4) 

الن ب  لجرير في (رشجر الدُّ )كأنشد أبك الطيب عبد الكاحد بف عمي الميكؼ في كتاب  
 ييجك ال رزدؽ: (وا مْ با )بػ

                                                 

 (.5/2242تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (1)
 (.2/287ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.377-8/374أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
كابف منظكر، ( 6/2228كالجكىرؼ، ال حاح )ج (1/187ابف سبلـ، غريب الحديث )ج البيت إلبراىيـ بف ىرمة في (4) 

 كلـ أقف عميو في ديكانو. (5/504اطبي، المقا د الشافية )جالشك ( 13/478لساف العرب )ج
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اِلكػػػا   ْىِر ما ػػْيِف ِفػػْي الػػدَّ  كاىاػػل ُكْنػػتا ياػػا بػػػفا القا
 

ْيِريَّػػػػػػػػػػػة  ُنْجباػػػػػػػػػػػػا  ْيػػػػػػػػػػػِر باعْيػػػػػػػػػػػٍر، باْمػػػػػػػػػػػػوا ما ِليا
(1) 

 
 كقاؿ آخر:

ػػػػػػػػػػػػػػػتاػػػػػػػػػػػػػػػذاُر الجا  ػػػػػػػػػػػػػػػما ػػػػػػػػػػػػػػػاما اِحيا  ىا اِجـا ةا  ااُتيا
 

ػػػػػػػػػػػػػ   (2)ُتْخماػػػػػػػػػػػػػقِ  ـْ ا لاػػػػػػػػػػػػػباْمػػػػػػػػػػػػػوا األاُكػػػػػػػػػػػػػفِّ كأانَّيا
 

 .فّ ركؼ بخ ض األكُ 

ي ب، كأنكره أبك عمي. كف، فيرفع، ذكره قطر عم  معن  كيفا  وا مْ د ركؼ الرفع بعد با كق
 .عْ ، كبمعن  دا بمعن  كيفا  وا مْ خت ر العيف: با م

فذىب بعض الككفييف  -كىك المجمع عم  سماعو مف لساف العرب -بعدىا فأما الجرُّ 
 : غيرا (فِّ كُ األا  وا مْ با )قكلو  ما بعدىا باإلةافة، فمعن  ذاؾ اسـ بمعن  غير، فينجرّ  إذ إل  أنيا

 ، فيككف ىذا استثناء منقطعا .فِّ كُ األا 

نطق لو ب عل، كىك مةاؼ لما بعده، كىي إةافة كذىب ال ارسي إل  أنيا م در لـ يُ 
 مف ن ب. كذىب األخ ش إل  أنيا حرؼ جر.

م در مكةكع مكةع ال عل، أك اسـ فعل  وا مْ ا الن ب فيككف عم  أنو م عكؿ، كلا كأمّ 
ـا )يس مف ل ع ال عل، فإذا قمت ل  يدا .زا  عْ زيدا ، أك دا  ركا  فكأنؾ قمت: تا  (زيدا   وا مْ با  القكـُ  قا

بمعن  كيف في مكةع الخبر، كىك شبيو بقكليـ: ما  وا مْ كأما الرفع فعم  االبتداء، كلا 
ـٍ فكيفا برجٍل مُ  مررتُ   في ال دقة. راغب   رجل   سم

 ليا في باب االستثناء فاسد؛ ألنؾ إذا قمت قاـ القكـُ فإدخا وا مْ ا با فأمَّ "كقاؿ ابف ع  كر: 
زيدا ، كال يتعرض لئلخبار عنو، كليس المعن : إال زيدا ؛ أال ترػ  عْ زيدا  فإنما معناه عندنا: دا  وا مْ با 
 ."ماجـمف الجا  فّ رد استثناء األكُ فيذه   تيا، كلـ يُ  فَّ ع األكُ المعن  في البيت: دا  أفَّ 

معناىا في  أفَّ  -يعني ابف ع  كر -زعـ"ةاسع: ك الحسف بف اليخنا األستاذ أبقاؿ ش
فإنما يريد: إذا كاف فعميا  ،(كأنيا لـ تخمق)فيذه   تيا، كىذا مناقض لقكلو  فَّ كُ األا  عِ البيت: دا 

                                                 

 (6/231عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )جك  (8/375حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج يأبالبيت لجرير في  (1) 
 كلـ أقف عميو في ديكانو.

سي، شرح األبيات المشكمة اإلعراب كأبي عمي ال ار  (77ص49/11ؽ)البيت لكعب بف مالؾ األن ارؼ في ديكانو  (2) 
الشاطبي، المقا د الشافية ك ( 13/478ابف منظكر، لساف العرب )جك ( 4/327ابف سيده، المحكـ )جك  (26)ص
 .(1/353طي، شرح شكاىد الميني )جكالسيك  (5/507)ج
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، فيقاؿ إنيا قطعتيا، فبل فرؽ بيف معن  طُّ أحرػ بذلؾ، فكأنيا لـ تكف قا  فُّ في الجماجـ كذا فاألكُ 
 ."انتي  "وا مْ ما كلا يَّ سِ  ال

 التوضيح والتحميل:             

)بمو( ىل ىي مف أدكات  في النحكييف خبلؼأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ
 .االستثناء أـ ال؟

 ما ذكره أبك حياف (2)ناظر الجيشك  ،(1)المرادؼ كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي
 

 ْمَو( مجية  َبْيَل( مف  بَ  -576
 ."وا مْ في با  لا يْ كقالت العرب با ":  (4)أبك حيافقاؿ 

 التوضيح والتحميل:             

( مف )باْموا(أبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ  .مجيء )باْيلا

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي
 

فَّ ُكالِّ لَ   وجو تخر ج  َلمَّا( في القراةة القرحنية -577 ـْ َواِ    مَّا َلُيَوفَِّينَُّي
ـْ  : ا قراءة حمزةفأمَّ ":  (6)أبك حيافقاؿ  فِّيانَُّي فَّ ُكبلِّ لامَّا لاُيكا ( كن ب قكلو بتشديد )إفَّ  كااِا

 ا( فيي قراءة  عبة التخريج، كلذلؾ قاؿ المبرد: ىذا لحف، ال تقكؿ العرب: إفَّ مَّ ( كتشديد )لا )كبل  
. كقاؿ "ىذه القراءة وما أدرؼ ما كج". كقاؿ الكساسي: زيدا  إال خارج   ، كال: إفَّ ا خارج  مَّ زيدا  لا 
، فعم  ىذا القكؿ ىي الـ "الميمات حذؼ منيف كاحدة ْت را ثُ ا كا ممّ ما، فا  فْ ما التقدير: لا "ال راء: 

 يذىب المازني إل  أفَّ ". قاؿ أبك جع ر النحاس: "متقِّ بمعن  ما، ثـ ثُ  إفْ "التككيد. كقاؿ المازني: 
                                                 

 (.556)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.3860-8/3859تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.291-2/290ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.8/377أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.2/291ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.379-8/378أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 "المؤكدة تخ ف، كمعناىا الثقيمة (إفَّ ) ل، كما أفَّ قَّ ثا إذا كانت خ ي ة كانت بمعن  ما، ثـ تُ  إفْ 
 ."انتي 

كالحكـ عم  ىذه القراءة بأنيا لحف ةعيف جدا ؛ ألنيا قراءة تمق تيا األمة بالقبكؿ 
اعد العرلية، لتكاترىا، كتقدير ال راء كالمازني في غاية مف الةعف، كقد الح لي تخريجيا عم  قك 

( ، ك)كبل  ( عم  حاليا مف ككنيا حرؼ تككيد ين ب االسـ كيرفع الخبركالحمد هلل، فنقكؿ: )إفَّ 
فَّ مَّ )لا سميا، كا ل، أك ما يْ ا يُ مَّ لا  كبل   ا( ىنا حرؼ جـز حذؼ فعمو لداللة الكبلـ عميو، كالتقدير: كاا
فِّ )ػ، كما أشبو ىذا مف التقدير، كد  سُ ؾ را تْ ا يُ مَّ لا  ( جكاب قسـ محذكؼ، كالكبلـ يدؿ عم  يانَُّيـلاُيكا

ا لداللة مَّ أعني حذؼ المةارع المجزكـ بعد لا  -ا، كىذا جاسز ف يحمَّ ىذا ال عل المحذكؼ بعد لا 
ا، بخبلؼ حذفو بعد لـ، فإنو ال يجكز إال في مَّ كلا  المدينةا  كذلؾ نحك قكليـ: قارلتُ  -المعن  عميو

ذا كاف ال عل بعد  ىذه اآلية تخريج  حا ةا ا يجكز حذفو لداللة الكبلـ عميو كا مَّ لا ةركرة الشعر، كاا
 سيرؼ لمقرآف جناه، إال أني بعد ىذا ك مت في تو ليذا التخريج الذؼ خرَّ بعميو، كلـ أر أحدا  تنَّ 
التحرير )شيخنا م نف كتاب  إل  ىذه اآلية، فرأيت (البحر المحيط)في كتابي المسم  بػ

عف أبي   حك -بابف النقيب ؼا رِ عُ -بف سميماف بف حسف المقدسي مدػجماؿ الديف مح (كالتحبير
 ."جناهرَّ ا عم  نحك الذؼ خا مَّ عمرك بف الحاجب تخريج لا 

 التوضيح والتحميل:             

فَّ ُكبلِّ لامَّا   كجو تخريج )لامَّا( في القراءة القرآنيةأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ كااِا
ـْ  فِّيانَُّي  د النحكييف.عن لاُيكا

 (2)خالد األزىرؼ  ، كتابعيـ(1)ابف الحاجبككافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو 
 في ذلؾ أيةا .

 

 

 

 

 
                                                 

 (.165-1/164ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (1)
 (.1/326لت ريح )جخالد األزىرؼ، شرح ا (2)
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 الحاؿ الباب الثامف والعشروف :
 

 الخالؼ في أي باب نصب الحاؿ  -578
 ".غير تابع" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 الحاؿ: بُ ْ  نا  بابٍ  كاختم كا مف أؼِّ : " (2)كقاؿ أبك حياف

 ، يجعميا مف أ كؿ الم اعيل.الم عكؿ بو، كىك قكؿ أب  القاسـب ْ  فقيل: نا 

كقيل: ناْ ب الظرؼ؛ ألفَّ س قاؿ: )ألفَّ الثكب ليس بحاؿ كقع فييا ال عل(، فقد دؿَّ 
 ىذا عم  أفَّ الحاؿ كقع فييا ال عل، فكجب أْف يككف ناْ بيا مف ناْ ب الظركؼ. 

، بكر، كىك ظاىر مذىب س يعم  كأب يكىك قكؿ أب ،ب الشبيو بالم عكؿ بوْ  كقيل: نا 
سـ، االف الظرؼ أجنبي م كألفَّ  (زيدا   الثكبا  تُ ك كليس بم عكؿ كالثكب في قكلؾ: كس)ألنو قاؿ: 
 ".السـ األكؿاكالحاؿ ىي 

 التوضيح والتحميل:             

 .أؼ باب ن ب الحاؿخبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 .ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (3)المرادؼ كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي
 

َـّ ِميَقاُت َربِِّو َأْرَبِعيَف َلْيَمةا   ( في قولو تعالى: َأْرَبِعيفَ إعراب   -579    َفَت
لِِّو  فاتاَـّ   ...كمف كركد الحاؿ بم ع غير مشتق قكلو تعال " : (5)قاؿ ابف مالؾ ِميقااُت را

أاْرلاِعيفا لاْيماة  
(6)." 

                                                 

 (.2/321شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.9/6أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.557)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.2/293ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.2/322شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 .] 142: األعراؼ[ (6)
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، ؼ عم  أنو تمييز منقكؿ مف ال اعلكانت اب )أرلعيف( عند: " (1)كقاؿ أبك حياف
         قكلو التقدير في ، ألفَّ ات رلو. كيجكز انت ابو عم  الظرؼأرلعكف لميق ْت كالتقدير: فتمَّ 

   ِثيفا لاْيماة ْدناا ُمكسا  ثابلا كااعا كا
َـّ ةثبلثيف ليم نا مكس  المناجاةا دْ : ككاعا  (2) ما  ميقات رلو، كىك ، فت

 ة".ليمده لو مف المناجاة في أرلعيف دَّ كقتو كحا 
 التوضيح والتحميل:             

َـّ ِميقااُت    كلو تعال :( في قأاْرلاِعيفا إعراب ) أكجو استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ فاتا
لِِّو أاْرلاِعيفا لا   .ْيماة  را

في ىذه المسألة، عبلكة  عم  ذلؾ أةاؼ  (3)كتأثر أبك حياف بما ذىب إليو ابف الحاجب
(لـ يذكره ابف الحاجب كىك أفَّ  أبك حياف كجيا  آخر ُتعرب: تمييز. ككذلؾ ذكر ابف  )أاْرلاِعيفا

 ( م عكال  بو.أاْرلاِعيفا )الحاجب إعرابا  آخر لـ يذكره أبك حياف كىك مجيء 
 

  حامداا( حاؿ  إعراب -580
 هلل". حامدا  " : (4)قاؿ ابف مالؾ

( حاؿ مف فاعل: )قاؿ( إْف كاف مذككرا ، أك حامدا  "):  (5)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
 مقدرا ".

 التوضيح والتحميل:             

 حاؿ. )حامدا (إعراب  عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ 

 

 
 

                                                 

 (.9/10ندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األ (1)
 .] 142: األعراؼ[ (2)
 (.1/230أمالي ابف الحاجب )ج ابف الحاجب (3)
 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 (.436ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (5)



 659 

جاة ز د نحو  عمى العامل المتصرؼ ؿ مصدرة بالواو جممة الحا جواز تقديـالخالؼ في  -581
 ( والشمس طالعة

 ، أك   ةمت رفا   كاف فعبل   يجكز تقديـ الحاؿ عم  عامميا إفْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ
بحرؼ م درؼ، كال  مقدرا   كال  مة ألؿ أك حرؼ م درؼ، كال م درا   شبيو، كلـ يكف نعتا  ت

 ".ببلـ االبتداء أك القسـ مقركنا  

: "فرع: إذا كانت الحاؿ جممة م درة بالكاك نحك: جاء زيد كالشمس  (2)المرادؼ ؿكقا
طالعة؛ فمنع الميارلة تقديميا عم  العامل المت رؼ، كحك  ابف أ بغ جكاز تقديميا عف 

 الجميكر، كالمنع عف ال راء".

 التوضيح والتحميل:             

جممة الحاؿ م درة جكاز تقديـ  خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾالمرادؼ استدرؾ 
 .نحك )جاء زيد كالشمس طالعة(عم  العامل المت رؼ بالكاك 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي
 

   ما َشلُنَؾ َقاِئماا( عامل الحاؿ في قوليـ  -582
ن  ف معكمف العكامل التي ال يتقدـ الحاؿ عمييا الجامد المةمّ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

 ".ا كحرؼ التنبيو كالتمني كالترجي كاسـ اإلشارة كاالست ياـ المق كد بو التعظيـمشتق كأمّ 

، اؿ عم  معنييف: عم  السؤاؿ المحضيق (ما  اسِ قا  ؾا أنُ ما شا )مسألة: : " (5)كقاؿ أبك حياف
 -بب ال يقكـ إال لس، كىك يعمـ منو عم  الدكاـ أنو فقيامو اآل يكجيل السبب ف ه قاسما  آ ما ر لّ 

 أفْ  ي. كالثان نعؾ قاسما   شيءٍ  ككأنو قاؿ: أؼُّ  (ؾشأنُ ) الحاؿ ي، فالعامل فسأؿ عف السبب
 ؟قاسما   رتا ِ   ـا ، ككأنؾ قمت: لِ كمو (ؾما شأنُ ) نكر عميو القياـ ، فالعامل فيويُ 

 ؟(ؾشأنُ  ) الحاؿ قد عمل فيو بُ حاالحاؿ معن  الكبلـ. ك  يفإف قمت: كيف يعمل ف

                                                 

 (.343-2/342شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.570)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.2/310ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.2/344شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.108-9/107أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 قد  فيك (قاسما   رتا ِ   ـا لِ ) المعن  عم  االسـ ، ألنو إذا قاؿط مف طريق مَّ سا مُ  ألنو: قمتُ 
 ط عميو العامل.مَّ سا 

ن  االنكار العامل معن  الكبلـ، ، فعم  مع: ما ألخيؾ قاسما  نؾ المعنييف أيةا  يكعم  ذا 
ىك السؤاؿ المحض عف السبب  ؼخر الذ. كعم  المعن  اآل ار أخكؾ قاسما   ـا نو قاؿ: لِ أك

نع لو ُ   أؼُّ : أؼ، خيؾ قاسما  كاسف أل يءش أؼُّ ر، ككأنو قاؿ: بالعامل المجركر لنيابتو مناب الخ
 ".الحاؿ ؼعم  ذ طا  مَّ سا نع مُ الحاؿ كيككف ال ُّ  هىذ يف

 التوضيح والتحميل:             

أُنؾا قااِسما ( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ    .عامل الحاؿ في قكليـ )ما شا

، (1)سيبكيوه أبك حياف في ىذه المسألة ىك الشاسع عند النحاة المتقدميف أمثاؿ: كما ذكر 
 .(4)كابف الشجرؼ ، (3)، كأبي سعيد السيرافي(2)أبي العباس المبردك 

 

  إذا كاف الحاؿ اسـ استفياـ وجوب تقديـ الحاؿ عمى عامميا  -583
 ".المعنكية كال يجرؼ مجرػ العامل الظرفي غيره مف العكامل" : (5)قاؿ ابف مالؾ

القسـ الثالث: ما يجب فيو تقديـ الحاؿ عم  عامميا كىك الذؼ : " (6)ناظر الجيشكقاؿ 
كيف )ك (؟كيف جاء زيد  )لـ يتعرض إليو الم نف، كذلؾ إذا كاف الحاؿ اسـ است ياـ نحك: 

 (".؟عمرا   تا مْ مَّ كا 

 التوضيح والتحميل:             

ب تقديـ الحاؿ عم  عامميا إذا كاف الحاؿ عم  ابف مالؾ كجك  ناظر الجيشاستدرؾ 
   .اسـ است ياـ

 

                                                 

 (.61-2/60سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.3/273المبرد، المقتةب )ج (2)
 (.2/393أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (3)
 (.3/23أمالي ابف الشجرؼ )جابف الشجرؼ،  (4)
 (.2/347شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.5/2305تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (6)
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 تماما . (1)كزؼ االستدراؾ ما ذكره ابف القيـ الج كأيد ناظر الجيش في ىذا

 

   الخالؼ في حذؼ العامل إذا كاف معنوياا  -584
 ".مف الم ع بال عل في تكليخ كغيره أك كقعت بدال  " : (2)قاؿ ابف مالؾ

كالظرؼ  -أؼ فيو معن  ال عل -ذا كاف العامل معنكيا  فرع: إ: " (3)كقاؿ أبك حياف
يـ ذلؾ أك في الحاؿ لةع و في ن سو، فُ  كالمجركر كاسـ اإلشارة كنحكه، فبل يجكز حذفو عامبل  

األ ل، كألنو  ةػ قك قكا ال يا  أك معن ، كال رعُ  ـ، ألنو إنما عمل بالنيابة عف ال عل ل ظا  يا  ْ لـ يُ 
، عُ بْ زاف، فيا كُّ جا جتمع فيو تا ي ال عل، كالثاني حذفو، فبل يجكز:  ةؿ العامل منزلحدىما تنز أد الم يـك

 .فييا قاسما   :، تريدقاسما   زيد   الدارا 

 :لا ما كأجاز المبرد ذلؾ في الظرؼ، ألنو حا 

... ... ... ...  
 
 

ػػػػػػػػػػرُ  ...          ...  ـْ باشا ػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػْثماُي ْذ ما  كاا
 

ذ ما في الدنيا بشر مثميـ.ال فَّ أيـ من كب عم  الحاؿ، ك ثما مِ  فَّ أعم    تقدير: كاا

، كىي قاسما   كأباه األكثركف، كما ال تتقدـ الحاؿ عميو لةع و، إال في نحك: ةرلي زيدا  
 ."ؼ المعنكؼ كنابت الحاؿ عنوذِ الخبر عف الم در، فينا حُ منزلة تنزلت  تيلاالحاؿ 

 التوضيح والتحميل:             

     .حذؼ العامل إذا كاف معنكيا  ؼ النحكييف في خبل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي
 

 

 

                                                 

 (. 1/413ابف القيـ الجكزية، إرشاد السالؾ )ج (1)
 (.2/348شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.148-9/147أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.335-2/334اليكامع )ج ىمعالسيكطي،  (4)
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   وجوه عدـ عمل  ىا( التنبيو -585
 ".فن ب الحاؿ حرؼ التنبيو كليس لو عمل في  احبيا" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 يف:ال تعمل )ىا( التنبيو لكجي)كفي البسيط: : " (2)كقاؿ أبك حياف

نما دخمت إلبياـ اإلشارة، ةمداحدىما: أنيا زيادة ال عُ  خاص، ال تراىا ال تدخل عم  أ، كاا
 في الكبلـ فبل يككف العامل. ةمد، كما ال يككف عُ فبل تقكؿ: ىا زيد  

 بالباب؟ كذلؾ الرجلُ  ذا قاسما   فْ حذؼ كالعمل مكجكد، فتقكؿ: ما كالثاني: أنيا قد تُ 
 .("ذاىبا  

 :             التوضيح والتحميل

  .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ كجكه عدـ عمل )ىا( التنبيو

  

   الحاؿ جممة تعجبيةعدـ مجية  -586
 ".تقع الحاؿ جممة خبرية غير م تتحة بدليل استقباؿ" : (3)قاؿ ابف مالؾ

، فبل ةبيَّ  تككف الجممة تعجُّ ، كىك أالَّ كترؾ الم نف قيدا  آخر: " (4)كقاؿ أبك حياف
 ةجمم ف يرػ أفَّ و! عم  الحاؿ. كىذا القيد إنما ىك عم  مذىب ما نا ما أحسا  بزيدٍ  مررتُ  يجكز:

 .ة"التعجب خبري
 التوضيح والتحميل:             

   .الحاؿ جممة تعجبيةعدـ مجيء استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 .ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (5)المرادؼ كاتبع

 ذىب إليو أبك حياف في ىذا المكةع. ما  (6)ككافق ال باف

                                                 

 (.2/355شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.9/152أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.2/359شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.9/165أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.578)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.2/277اشية ال باف عم  شرح األشمكني )جحال باف،  (6)
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   عمة عدـ جواز قوليـ  ز ٌد َخمَف ىند ضاحكةا( و قاـ غالـُ ىند ضاحكةا( -587
كثبكت قد قبل الماةي غير التالي إلال كالمتمك بأك أكثر مف تركيا " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ". كجد الةمير إفْ 

مفا ىند ةاحكة ( )مسألة: : " (2)كقاؿ أبك حياف يجكز بإجماع، قالو بعض ال زيد  خا
 رناه عامبل  في ىندال يعمل الظرؼ في الحاؿ إال بالنيابة مناب الخبر، فمك قدَّ  أ حابنا، ألنو
مفا ىند ةاحككاف عامبل  د جاز ألنو حاؿ مف  (ا  كف نيابة كذلؾ ال يجكز. كلك قمت )زيد  خا
 مف، فيك يعمل بالنيابة.الةمير في خا 

، ألنو ال يعمل في الحاؿ إال )قاـ غبلـُ ىند ةاحكة (ز: ككذلؾ أجمعكا عم  أنو ال يجك 
فيجكز، كأنؾ قمت: يخدميا في ىذه الحاؿ،  تريد بيبلـ ىند خادـ ىند معن  ال عل، إال أفْ 

مفا ىند ةاحكة ( ككذلؾ  يجكز إذا أردت يخم يا، فيككف عامبل  بما فيو مف معن  ال عل، )زيد  خا
الظركؼ ال تعمل في الحاؿ إال مف  فبل يككف عامبل ، ألفَّ ا إذا أخذتو مف طريق الظرفية كأمَّ 

   ."طريق النيابة، كىك ىنا ليس عامبل  في ىند بالنيابة، فبل يككف عامبل  في حاليا
 التوضيح والتحميل:             

مفا ىند ةاحكة ( ك)قاـ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ عمة عدـ جكاز قكليـ )زيد  خا
   .ة (غبلـُ ىند ةاحك

 

   الجمل التي ال محل ليا مف العراب -588
ال محل إعراب لمجممة الم سرة، كىي الكاش ة حقيقة ما تمتو مما " : (3)قاؿ ابف مالؾ

ي تقر إل  ذلؾ، كال لبلعتراةية كىي الم يدة تقكية بيف جزءؼ  مة أك إسناد أك مجازاة أك نحك 
 ". ذلؾ

ليا مف االعراب تنح ر في اثني عشر مكةع  التي ال ةكالجمم: " (4)كقاؿ أبك حياف
 :قسما  

                                                 

 (.2/359شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.192-9/191أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.2/375شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.203-9/202أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ـا  قاسـ   ، نحك: زيد   ةكنيّ  ل ظا   تقع ابتداء كبلـٍ  فْ أحدىا: أ ، نحك ال ل ظا   ةيَّ ، أك نِ  زيد   ، كقا
 عراب.( كاف ليا مكةع مف اإلزيد   بكه قاسـ  أانعكس ىذا نحك ) فْ إ. فزيد   جاءا  راكبا  

، كىل، ةال جاسي (ذا)إك، ةشمل الحركؼ المك كفدكات االبتداء ، فتأتقع بعد  فْ أالثاني: 
 ينا.، كلا ، كلينماةغير الحجازي (ما)، كا، كأمّ الاا ، ك ، كلكفْ كلل

 دكات التحةيض.أتقع بعد  فْ أالثالث: 

 ما عم  مذىب س.، كلَّ ، نحك لكال، كلكةدكات التعميق غير العاممأتقع بعد  فْ أالرابع: 

 .ليذه الحركؼ تقع جكابا   الخامس: أفْ 

 .حرؼلك أالسـ  ةتقع  م فْ ألسادس: ا

 ة.تقع اعتراةي فْ أالسابع: 

 .عمي المشيكر ةتقع ت سيري فْ أالثامف: 

 .لمقسـ تقع جكابا   فْ أالتاسع: 

 .ما ال مكةع لولِ  تقع تككيدا   فْ أالعاشر: 

 .ما ال مكةع لو  عطف عمتُ  فْ أالحادؼ عشر: 

ـ ك تقدُّ أ ،الدليل عميو ن سو ـلتقدُّ  جكابيا ؼا ذِ حُ  ة  شرطي ة  تككف جمم فْ أالثاني عشر: 
 ."طالب الدليل عميو

 : "كنظمتيا في أبيات كىي ىذه: (1)قاؿ المرادؼك 

ػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػْف ماكِةػػػػػػػػػػعٍ ِتْسػػػػػػػػػػكاأِتْتػػػػػػػػػػؾا  ػػػػػػػػػػا لايا  ع  ما
 

ُجْمماػػػػػػػػػػػػػػة ُمْبتاػػػػػػػػػػػػػػدِ    ِ ػػػػػػػػػػػػػػماة، كُمْعتاػػػػػػػػػػػػػػراٍض، كا
ػػػػػػػػػػػػراتا   ػػػػػػػػػػػػا قاػػػػػػػػػػػػْد فاسا ما ـٍ، كا ػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػكااب أاْقسا  كاجا

 
ْيػػػػػػػػػػػػر  ْمػػػػػػػػػػػػفا غا ػػػػػػػػػػػػدِ  ِفػػػػػػػػػػػػْي أْشػػػػػػػػػػػػُيٍر كااْلخا  ُمْبعا

ّمػػػػػػػػػػػػػػػقٍ   باْعػػػػػػػػػػػػػػػدا ُمعا باِعْيػػػػػػػػػػػػػػػد تاْحِةػػػػػػػػػػػػػػػْيض، كا  كا
 

ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا ِاْكِردِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاابا ذا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزـٍ، كاجا  الا جا
ػػػػػػػػػػػػػػػا لاػػػػػػػػػػػػػػػوُ   ػػػػػػػػػػػػػػػْيٍء ما ػػػػػػػػػػػػػػػة ِلشا ػػػػػػػػػػػػػػػذااؾا تااِبعا كا  كا

 
ناػػػػػػػدِ   ْيػػػػػػػُر ُم ا ْظػػػػػػػُو غا ْكِةػػػػػػػٍع، فااْح ا  (2)"ِمػػػػػػػْف ما

 
 

                                                 

 (.584)ص ؼ(شرح التسييل )القسـ النحك المرادؼ،  (1)
الجمل التػي ليػا محػل مػف اإلعػراب المرادؼ، ك  (584)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(األبيات لممرادؼ في المرادؼ،  (2) 

 (.1/35كالسيكطي، األشباه كالنظاسر في النحك )ج (1/252)ج عمدة القارؼ كالعيني،  (445)ص كالتي ال محل ليا
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 التوضيح والتحميل:             

 .محل ليا مف اإلعراب الجمل التي الاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

إال أنو نظـ ىذه المكاةع في .ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (1)المرادؼ كاتبع  
  أبيات شعرية.

ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه المرادؼ بالتماـ كالكماؿ، كتابعيـ  (2)ككافق العيني
 أيةا . (3)السيكطي

 

   الجمل التي ليا محل ليا مف العراب -589
 عراب:نقساـ نكع اإلاعراب تنقسـ بالتي ليا مكةع مف اإل ةكالجمم: " (4)يافقاؿ أبك ح

( فَّ إ)ػكل ،)ال( التي لن ي الجنسػلممبتدأ، أك ل خبرا   ة اؽ الكاقعتِّ ف ي مكةع رفع با
 مف مرفكع. مرفكع ، كلدال    عم ةلمك كؼ مرفكع، كمعطكف ةخكاتيا، ك  أك 

 فاعمو. َـّ سا ع م عكؿ لـ يُ ، كفي مكةفي مكةع فاعل ةقعاكباختبلؼ الك 

، تُ مْ ألعما  ، كثالثا  لظننتُ  ، كثانيا  خكاتياكألكاف  خبرا   ةُ قعا اؽ الك باتِّ  ن بٍ  كفي مكقعِ 
  عم ةعنيا العامل، كمعطكف قا  مَّ عا ، كمُ لمقكؿ ة، كمحكيَّ ختياأ)ال( ػ، كلة)ما( الحجازيػل خبرا  ك 

 .، كحاال  لمن كب ةمن كب، ك  

  ن ب عم نيا في مكةعأ  لإ: فذىب السيرافي نذُ كمُ  ذْ بعد مُ  ةفي الكاقع ختبلؼٍ ابك 
في االستثناء بال عل،  ةفي الكاقعك  .عرابنو ال مكةع ليا مف اإلألي إالحاؿ، كذىب الجميكر 
 ةقعاالك  ةعم  الحاؿ. كفي الجمم عراب. كقيل: ىي في مكةع ن بفقيل: ال مكةع ليا مف اإل

نيا في مكةع ن ب، أ   قكا عمتَّ م عكلو، فا خذأقد كاحد، ك   لإ ػعدبعد ما يت است ياما  
 ."ك حاؿأالتةميف،   عم ثافٍ  ، أك م عكؿٍ ىي في مكةع بدؿٍ أ كاختم كا: 

 ال التي ةسماء الزماف غير الشرطيألييا إ ا  تككف مةاف فْ أ اؽ تِّ اكفي مكةع جر: فب
 ،  .ىك في مكةع جر ك ماأمجركر،   عم ةك معطكفألمجركر،  ة  ك تقع   أتجـز

                                                 

 (.584-583)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/252العيني، عمدة القارؼ )ج (2)
 .(38-1/35)ج طي، األشباه كالنظاسر في النحكالسيك  (3)
 (.204-9/203أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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، ة، فقيل: ذك مك كل(ـُ ما سْ ؼ تا ذِ بِ  اذىْب )في قكؿ العرب  (ذك)بعد  ةباختبلؼ في الكاقعك 
( ةيآبعد ) ةقعاك في الك  ، فيي في مكةع جر. احب  ، كقيل ذك بمعنةفبل مكةع لمجمم

. كفي ةمحذكف ةالم دري (ما) :كقيل ة.ةاففي مكةع جر باإل ةالجمم :، فقيلةعبلم  بمعن
ابف ك ، كذىب الزجاج عرابنو ال مكةع ليا مف اإلأ، فالجميكر عمي  حت عدب ابتداء   ةالكاقع

 . نيا في مكةع جر بحتأ  لإدرستكيو 

  ط ت عم، أك عُ لمشرط العامل جكابا  ة غير مجزكم ةالكاقعفي كفي مكةع جـز 
 ."ما مكةعو جـز  ك عمأمجزكـ، 

كنظمتيا في أبيات  : "كقد بسطت الكبلـ عمييا في ىذا غير المكةع (1)قاؿ المرادؼك 
 كىي ىذه:

ػػػػػػػػػػػػػل ُمْعػػػػػػػػػػػػػراب ػػػػػػػػػػػػػا ماحا لايا ػػػػػػػػػػػػػل  أاتاػػػػػػػػػػػػػْت كا  ُجما
 

دْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػلا اْلُمْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ماحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػْبع  أِلاْف حا  سا
ْحِكّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اِلياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، ما باِرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، حا  خا

 
ُددْ   ْيػػػػػػػػػػػػِر تاػػػػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػػػػا ِبيا ػػػػػػػػػػػػاؼ لايا ػػػػػػػػػػػػذاا الُمةا كا  كا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ِلّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تااِبعا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كا ْنيا ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  عا ُمعا  كا
 

ػػػػػػػػػػػػػل فااْعػػػػػػػػػػػػػ   ُددْ ُىػػػػػػػػػػػػػكا ُمْعػػػػػػػػػػػػػراب، أاْك ُذك ماحا
ػػػػػػػػػػػػػػػػاِء أاكْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػْرٍط جػػػػػػػػػػػػػػػػازـٍ ِبال ا ػػػػػػػػػػػػػػػػكااب شا  كاجا

 
ّيػػػػػػػػػػدْ   ْيػػػػػػػػػػر ُمقا : غا باْعػػػػػػػػػػض، قاػػػػػػػػػػاؿا  (2)"ِبػػػػػػػػػػإّذا كا

 التوضيح والتحميل:              

   .التي ليا محل ليا مف اإلعرابالجمل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

المكاةع في . إال أنو نظـ ىذه ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (3)المرادؼ كاتبع  
 أبيات شعرية.

ما ذىب إليو أبك حياف كتمميذه المرادؼ بالتماـ كالكماؿ، كتابعيـ  (4)كأكد العيني
 أيةا . (5)السيكطي

 

                                                 

 (.584-583)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
الجمل التػي ليػا محػل مػف اإلعػراب المرادؼ، ( ك 584)ص النحكؼ(شرح التسييل )القسـ األبيات لممرادؼ في المرادؼ،  (2) 

 (.1/35السيكطي، األشباه كالنظاسر في النحك )جك  (1/252)ج عمدة القارؼ كالعيني،  (437)ص كالتي ال محل ليا
 (.583)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/252العيني، عمدة القارؼ )ج (4)
 (.42-1/38كالنظاسر في النحك )ج السيكطي، األشباه (5)
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 الموقع العراب لجممة  ىذا كتاٌب(  -590
"." : (1)قاؿ ابف مالؾ  ىذا كتاب 

( في  : (2)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ مكةع "فالجممة مف قكلو فيما بعد: )ىذا كتاب 
 ن ب بالقكؿ المم كظ أك المقدر، كعم  الثاني تحتمل كجييف:

 أحدىما: أْف يككف مكةعيا ن با  بقكؿ مقدر.

 كالثاني: أْف تككف ال مكةع ليا، عم  أنيا مستأن ة، كىك أحسف".

 التوضيح والتحميل:             

(المكقع اإلعراب لجممة )ىذا  عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ   .كتاب 

 

 التمييز الباب التاسع والعشروف :
 

 أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف الحاؿ والتمييز  -591
كرة من كبة فةمة غير الجنسية، مف ن (مف)كىك ما فيو معن  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".تابع

التمييز مناسب لمحاؿ مف كجكه كم ارؽ ليا مف  كاعمـ أفَّ : " (4)ناظر الجيش كيقكؿ    
 كجكه:

بو  ُيبايَّفُ بيما، فالتمييز  فُ يَّ با المناسبة: فككنيما نكرتيف، كيأتياف بعد تماـ الكبلـ، كيُ  اأمَّ 
 الذكات، كالحاؿ يبيف بيا الييسات.

الحاؿ بابيا االشتقاؽ، كالتمييز بابو الجمكد. كالحاؿ يحسف  ا الم ارقة: فمف جية أفَّ كأمَّ 
(. كالحاؿ ليس في تقديميا عم  العامل فْ معيا تقدير )في(، كالتمييز يحسف معو تقدير )مِ 

                                                 

 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.437ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (2)
 (.2/379شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 .(2356-5/2355)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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المت رؼ خبلؼ بيف الب رييف، كفي التمييز خبلؼ. كالحاؿ تككف منتقمة في أحد أقساميا، 
 ".كالتمييز ليس كذلؾ-. كالحاؿ تقع جممة، كالتمييز ال يككف منتقبل  

 التوضيح والتحميل:             

 .كاالختبلؼ بيف الحاؿ كالتمييزأكجو االت اؽ عم  ابف مالؾ ناظر الجيشاستدرؾ 
 

 مف جنسيف الخالؼ في جواز العطف إذا كاف المقدار مختمطاا  -592
كاف في الثاني معن  البلـ، ككذا  كتجب إةافة م يـ المقدار إفْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".إةافة بعض لـ تتيير تسميتو بالتبعيض

ؿ ال راء: ال يجكز يف فقاجنسمف  ذا كاف المقدار مختمطا  إفرع: : " (2)أبك حياف كيقكؿ
عندؾ مف السمف  فَّ أذا اردت إ، بل  سا عا  منا  سا  خر، بل تقكؿ: عندؼ رطل  اآل  عطف أحدىما عم

نما ىك مجمكعيما، اا عسل كحده، ك ت سير الرطل ليس السمف كحده كال ال كالعسل مقدار رطل، ألفَّ 
 .ض  حامِ  مك  لممجمكع عمي حد قكليـ: ىذا حُ  اسما   بل  سا عا  ا  نمفجعل سا 

ا ر ما قبميا كميِّ  ا لي العطف بالكاك، كتككف جامعة، كالكاك الجامعة تُ إكذىب غيره 
 رت الكاك الجامعة زيدا  يَّ ك، ف ا كعمر   نؾ تقكؿ: ىذاف زيد  أ ػ بعدىا بمنزلة شيء كاحد، أال تر 

يو، طف عمخر عُ آك خبر ، كعمر  يككف زيد عم  ان راده خبرا   عف ىذاف، كال يمكف أفْ  خبرا   كعمرا  
ك كعمر    . ككذلؾ: زيد  عف المثنَّ  ال يككف خبرا    ، كالم ردُ منيما م رد، كىذاف مثنَّ  كبل   ألفَّ 

 كبل   ان راده، كعمرك معطكؼ عميو، ألفَّ   يككف زيد مبتدأ عم قاسماف، الكاك جامعة، ال يجكز أفْ 
 عف الم رد.   خبرا  منيما م رد، كال يككف المثنَّ 

 ."لقكليف ساسغ عندؼقاؿ بعض أ حابنا: ككبل ا
 التوضيح والتحميل:             

في جكاز العطف إذا كاف المقدار خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
  .مختمطا  مف جنسيف

                                                 

 (.2/382شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.9/233كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل  (2)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 ما يجوز إفراده وجمعو في التمييز -593
فراد ا" : (2)قاؿ ابف مالؾ  ".لـ يكقع في محذكر أكل  لمبايف بعد جمع إفْ كاا

، تريد األب ألحدىما كاألخ لآلخر، ال كأخا   أبا   الزيدافِ  فرع: طابا : " (3)أبك حياف كيقكؿ
نو يجكز كما كاف في النعت، كقكلؾ: قاـ الزيداف إعطف، كال يقاؿ يُ  جمع كال أفْ يُ  يجكز أفْ 
يف أخك الزيدا  تمييز اإلةافة، كأنت لك قمت: طابا ا نقكؿ: األ ل في ال، ألنَّ كالعاقلُ  الةاحؾُ 
 لـ يجز. -دىماحكأنت تريد أ -كأبكىما

ب طابق المتعجَّ يُ -ذابَّ ، كفي حا سسا كلِ  ـا عْ ب لو، كفي باب نِ كالتمييز في التعجب غير المبكَّ 
ه رُّ دا  هللِ  منو كالمخ كص بالمدح كالذـ في اإلفراد كالتثنية كالجمع كالتذكير كالتأنيث، فتقكؿ: زيد  

ما ىُ رُّ دا  هللِ  ىا امرأة! كاليندافِ رُّ دا  هللِ  ! كىند  ىـ رجاال  رُّ دا  يف! كالزيدكف هللِ ما رجما ىُ رُّ دا  ! كالزيداف هللِ رجبل  
، تا حْ را و، كأبْ حا يْ ؾ، ككا يُ  ْ ؾ، ككا دُّ ؾ، كىا عُ رْ ؾ، كشا بُ سْ ساء! ككذلؾ: حا نِ  فَّ ىُ رُّ دا  هللِ  يف! كالينداتُ امرأتا 

. الينداتُ  نساء   ـا عْ ، كنِ ىند   ة  امرأ  ـا عْ الزيدكف، كنِ  رجاال   ـا عْ الزيداف، كنِ  يفِ ما جْ را  ـا عْ نِ . كتقكؿ: كما أنتا 
 الزيدكف. ذا رجاال  بَّ الزيداف، كحا  يفِ ذا رجما بَّ ، كحا ىند   ة  ذا امرأ بَّ ، كحا زيد   ذا رجبل  بَّ كحا 

فاإلفراد،   لتمييز معنكا ينا  ب منو عا كاف المتعجَّ  ب لو في النحك فإفْ ا التعجب المبكَّ كأمَّ 
 ! كما أحسفا يف أدبا  الزيدا  ! كما أحسفا أدبا   زيدا   جمع، نحك: ما أحسفا تق د األنكاع فيُ  إال أفْ 
فْ   ! إلأدبا   بزيدٍ  فْ سِ ! ككذلؾ أحْ أدبا   الزيديفا  ب منو في طابق المتعجَّ  كاف التمييز عينا   آخره. كاا

 ! كما أحسفا يفِ رجما  يفِ الزيدا  ! كما أحسفا رجبل   دا  زي إفراد كفي تذكير كفركعيما، فتقكؿ: ما أحسفا 
 آخره.  ! إلرجبل   بزيدٍ  ـْ رِ ! ككذلؾ: أكْ رجاال   الزيديفا 

فْ فكتمييز المتعجَّ   كاف التمييز معن الت ةيل فإفْ  لُ عا ا أفْ كأمَّ  جاز  كاف عينا   ب منو، كاا
، كمف كبلـ العرب: ىـ جكىا  ك  الناسِ  ، كأحسفُ كجيا   الناسِ  إفراده كجمعو، فتقكؿ: الزيدكف أحسفُ 

 كىا.مُ ىُ رُ ةا كأنْ  كجكىا   الناسِ  أحسفُ 

                                                 

 (.339-2/338ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/383شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.253-9/252أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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     طابق ما قبمو في إفراد كفي تذكير كفي فركعيما، قاؿ تعالفيُ  (نا را      بزيدٍ كا )ا كأمَّ 
  اِسِبيفا كا ا  ِبناا حا كا

 ياؾ.ؾ كنا با سا ؾ كأحْ دَّ . ككذلؾ ىا يفِ دا شاىِ  يفِ بالزيدا    ، كتقكؿ: كا (1)

 ".خاسِ را يف، كفا خا سا رْ ع، فتقكؿ: فا جما كيُ   نَّ ثا يُ  أفْ  (خا  سا رْ ؾ فا دارِ  دارؼ خمفا )ي نحك كيجكز ف
 التوضيح والتحميل:             

 .ما يجكز إفراده كجمعو في التمييزاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 ل ومرفوعوتوسط التمييز بيف الفع -594
، نحك: وط التمييز بيف ال عل كمرفكعكلـ يتعرض الم نف لتكسُّ : " (3)أبك حياف قاؿ

، كال نعمـ بكر   طنا  كبا  يرا  ظا  با رِ ك، كُة عمر   كجيا   فا سُ ك، كحا عمر   أ بل   ـا رُ ككا  ،زيد   ن سا   طابا 
 بف الحارث: رُ فا في جكاز ذلؾ في نحك ىذا ال عل، قاؿ زُ  خبلفا  

ماػػػػػػػػػػػػػك ُنػػػػػػػػػػػػػِبشا ا ْيػػػػػػػػػػػػػرٍ فا ػػػػػػػػػػػػػْف ُعما ػػػػػػػػػػػػػاِبُر عا قا  لما
 

ػػػػػػػػػػػػػْف باػػػػػػػػػػػػػبلِء أِبػػػػػػػػػػػػػْي الُيػػػػػػػػػػػػػذاْيلِ    فاُيْخباػػػػػػػػػػػػػرا عا
تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنُيـ األْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػراافا حا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِعُف عا  ُيطا

 
ْيػػػػػػػػػػػلِ   ػػػػػػػػػػػْرُج الُكحا مػػػػػػػػػػػا  ما ػػػػػػػػػػػراػ ِمػػػػػػػػػػػْنُيـ دا جا

(4) 
 

 كقاؿ آخر:

ػػػػػػػْت  ػػػػػػػافا أاْف ماشا ا باْطػػػػػػػُف ناْعما ػػػػػػػكَّعا ِمْسػػػػػػػك   تاةا
 

ِ ػػػػػػػػػػػػػرااتِ   ْيناػػػػػػػػػػػػػب  ِفػػػػػػػػػػػػػي ِنْسػػػػػػػػػػػػػكاٍة خا ِبػػػػػػػػػػػػػِو زا
(5) 

 
 الحاؿ.  . كالتكجيو اآلخر ن بو عمسكا  د التكجيييف في مِ في أح

ب بعد تماـ الكبلـ العامل فيو التمييز المنتِ  )ؿ األستاذ أبك الحسف بف الةاسع: كقا
 انتي . (ق عميو ا هللا، كىك متَّ  عبدُ  كجيا   فا سُ ، كحا زيد   ما  حْ شا  أقَّ  ا ال عل يجكز تكسيطو، فتقكؿ تا 

                                                 

 .] 47: األنبياء[ (1)
 (.342-2/340ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.260-9/259أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
كناظر الجيش، تمييد القكاعد  (9/259لسي، التذييل كالتكميل )جحياف األند يأب في ُزفاُر بف الحارثالبيتاف ل (4) 

 .(5/2394)ج
   ( 72كالخالدييف، حماسة الخالدييف )ص (2/78المبرد، الكامل )ج في عبد هللا بف نمير الثق يالبيت لمحػمد بف  (5) 

 .(69كالدميرؼ، شرح المية العجـ )ص (1/658كالبكرؼ، سمط الآللي )ج
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طوتك مع ال علطو كقياس تكسُّ   كجيا   ف  سا ، كما حا زيد   ن سا   ب  يِّ مع الك ف، فتقكؿ أطا  سُّ
  .منؾ أحد   كجيا   ك، كما أحسفُ عمر  

 ستُ را يجيز التكسط، فيقكؿ: غا  مف م عكؿ فقياس قكلو أفْ  ف زعـ أنو يككف منقكال  كما 
 .عيكنا  األرضا  رتُ جَّ ، كفا األرضا  شجرا  

الكبلـ ال يجيز  ىك مف المنت ب عف تماـ خا  سا رْ دارؾ فا  خمفا  ؼ قكليـ دار  ف زعـ أفَّ كما 
عف تماـ  يجعمو من كبا   فا ما مَّ أدارؾ. ك  خمفا  خا  سا رْ فا  ؼ كسيطو بيف الجزأيف فبل يقكؿ: دار ت

 ."حرػ بالمنعأاالسـ فيك 

 التوضيح والتحميل:             

 .تكسط التمييز بيف ال عل كمرفكعواستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 جواز تقديـ التمييز عمى العامل إذا كاف غير منقوؿ -595
 ".مت رفا   كاف فعبل   يز عم  عاممو إفْ كال يمنع تقديـ المم" : (2)قاؿ ابف مالؾ

 فا كاذإجكاز التقديـ عم  العامل  يخر فآ شرط   كنقص الم نفا : " (3)أبك حياف كيقكؿ
كاف  فْ اا ال يجكز تقديمو عم  العامل فيو ك نو إيككف التمييز غير منقكؿ، ف فْ أىك ك  مت رفا   فعبل  
 ييدا  كال: شا  ،جماعإب، فإنو ال يجكز: نا را  كا   بزيٍد، نا را      بزيدٍ كىك قكلؾ: كا  مت رفا   فعبل  
، ـ االسـه فيما انت ب عف تمافعدَّ  ا غيرهمَّ أز الجممة، ك مميِّ  يه الم نف ف. كقد عدَّ    باهللِ كا 

 ."االسـ التقديـ كما امتنع فيما انت ب عف تماـ فامتنعا 

 التوضيح والتحميل:             

 استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ جكاز تقديـ التمييز عم  العامل إذا كاف غير منقكؿ.

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ابف عقيلكاتبع 

                                                 

 (.2/343ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.2/389شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.9/260أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (. 67-2/66ابف عقيل، المساعد )ج (4)
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 ياف في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك ح (1)ككافق السيكطي
 

 مواضع جواز حذؼ التمييز  -596
الكبلـ  يبياـ ،أك كاف فبقاء اإلإ د ذا قُ إمسألة يجكز حذؼ التمييز : " (2)أبك حياف قاؿ

ثا ِماساٍة ِسِنيفا   بدؿ كقكلو تعال يُ  عميو. كيجكز أفْ  يدؿُّ  ما ثابلا
اْثناتاْي عاْشراةا أاْسبااط ا  ، ك(3)

ا  ُأمام 
(4). 

 ثبلثةُ   ل:األ ،كنحكه ،كعشركف درىما   ، نحك ثبلثة  المعطكؼ عميو ييككف فقيل: ك 
 ."لداللة ما بعده عميو عشرا  بخمسةا  لكنيـ ترككه تشبييا   ،دراىـ

 التوضيح والتحميل:             

 .مكاةع جكاز حذؼ التمييزاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ه المسألة.ما ذكره أبك حياف في ىذ (5)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (6)ككافق السيكطي
 

 الخالؼ في جواز حذؼ المميَّز  -597
 ع غيرهكةا يُ  ، اال أفْ بياـز ألنو يزيل داللة اإلكال يجكز حذؼ المميَّ : " (7)أبك حياف قاؿ

: تاهلل ؼأ رجبل   تاهللِ  ، كقكليـ:حذؼ مف غير بدؿ. كقد يُ رجبل   كاليكـِ  كقكليـ: ما رأيتُ  ،مكةعو
  ."رجبل   كاليكـِ  ما رأيتُ 

 التوضيح والتحميل:      

 .الخبلؼ في جكاز حذؼ المميَّزاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
                                                 

 (.2/343ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.9/270يل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذي (2)
 .] 25: الكيف[ (3)
 .] 160: األعراؼ[ (4)
 .(5/2398)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.2/345ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (6)
 (.9/271أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي
 

 العدد الباب الثالثوف :
 

 معدد والتمييزجواز ما يكوف ل -598
 ".يز شيء منيا جمع فيك حاؿ أك تابعكقع مكقع تمي فإفْ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

م رد جاز فيو الحمل عم   بنعتٍ  ذا أتيتا إالبسيط:  يرع: ذكره فف: " (4)أبك حياف كيقكؿ
 نة  ككازِ ،  عم  الم ع ،نا  كازِ  كعشركف درىما   ، الحا   عشركف رجبل   ؼنحك: عند ،كال  ة رالم سِّ 

 .عم  الم در ،سبعة زفا ككا  ،عم  المعن 

 فْ اا ك  ،سبعةٍ  كزفا  عشركف درىما   ؼعميو نحك: عند يككف لمعدد جارٍ  منيا أفْ  كما  حَّ 
 رفعت عم  عشركف. شستا 

 عشركف رجبل  ؼ ال عم  العدد نحك: عندإفبل يككف  كاف سالما   فْ إ: فكاف جمعا   فْ اا ك 
 كراما ، كقاؿ: عشركف رجبل   ؼعند دد كلمتمييز نحك:يككف لمع جاز أفْ  را  كسَّ م فكا فْ اا ك  . الحكف 

ُمكباػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اْثناتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف كاأْرلاُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفا حا  ِفْييا
 

ـِ   اِفياػػػػػػػػػػػػػِة الُيػػػػػػػػػػػػػرااِب األْسػػػػػػػػػػػػػحا خا ُسػػػػػػػػػػػػػْكدا  كا
(5) 

 التوضيح والتحميل:              

 .جكاز ما يككف لمعدد كالتمييزاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

                                                 

 .(5/2398)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.2/345ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.2/393شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.276-9/275أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
كأبي بكر  (1/130جال راء، معاني القرآف )ك  (193ص 1/15)ؽ محػمد سعيد مكلكؼ  ، تحقيق:البيت لعنترة في ديكانو (5) 

كالسميف الحمبي، الدر الم كف  (2/144سيده، المخ ص )ج ابفك  (2/52األنبارؼ، المذكر كالمؤنث )ج
كابف سيده، العدد في  .(4/1992كالعيني، المقا د النحكية )ج (9/166عادؿ الحنبمي، المباب )ج ( كابف5/350)ج

 (.41المية )ص
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ف را  بما ذىب إليو النحاة المتقدمك أبا حياف قد تأثر كثي فالمتمعف ليذا االستدراؾ يجد أفَّ 
، (4)، كتابعيـ مف المتأخريف البدر العيني(3)كابف الخباز، (2)، كابف األثير(1)أمثاؿ: ابف سيده

 في ذلؾ أيةا .  (5)كالسيكطي
 

 ( وأمثالياصاِفر و (ُطوراِنيّ االستعماالت التي تمثل  أحد( نحو   -599
ف يعقل كيختص أحد بعد ن ي محض أك نيي أك شبييما بعمكـ ما " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ر ار كشا لممبرد. كمثمو عريب كديّ  راد بو العمكـ خبلفا  الـز اإلفراد كالتذكير كال يقع في إيجاب يُ 
ـ ككابر يـ كأرا بيج كأرِ كدا  جبيكدُ   بِّ   كدُ سك كطُ  ػ كر كرػ، كطُ كدُ  ػ كدار   مّ كنُ  ػ ك عْ اب كدُ ككتيع ككرّ 
 ".مكرؤْ ر كتُ ككاتف كتامك 

، ـ  رِ آ، ك ةٍ ما را خ ةا ، كنافِ كٍ رْ قا ر، كالعي ، ك افِ يّ كرانِ كزاد غيره: طُ : " (7)أبك حياف كيقكؿ
، ؼ، كأنيس، كطارِ ف بسككنيا، كعاسف، كعاسنةيْ ، كعا ب تح الياء ف  يا ر، كعا بِ آ، ك ميّ را أ، ك ميّ را يْ أك 
 ."ةكمم ةفيذه ست عشر  .غمط اني: اليمزيباليمز، كقاؿ المح ؼّ رِ ؤْ كدُ 

 التوضيح والتحميل:             

بعد ن ي محض أك االستعماالت التي تمثل )أحد(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .نحك )ُطكراِنّي( ك) اِفر( كأمثاليا ،نيي أك شبييما

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (10)، كالسمسيمي(9)ابف عقيلك  ،(8)كاتبع المرادؼ

 
 

                                                 

 (.36-35ابف سيده، العدد في المية )ص (1)
 (.1/313ابف األثير، البديع )ج (2)
 (.441ابف الخباز، تكجيو الممع )ص (3)
 (.4/1993العيني، المقا د النحكية )ج (4)
 (.2/349ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.2/405شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.9/337أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
 (. 603)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)
 (. 2/87ابف عقيل، المساعد )ج (9)
 (.2/571 اء العميل )جشالسمسيمي،  (10)
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 ر( وجمعوتلنيث العدد  العش -600
 ".ثـ خمتا، ثـ خمكف إل  العشر" : (1)قاؿ ابف مالؾ

ط، سا كالكُ   طسْ ؿ، كالكُ كا كاألُ   كلر األُ شْ فرع: تقكؿ: كتبتو في العا : " (2)أبك حياف كيقكؿ
فيقاؿ  ،حمل عميور مؤنث، كليا ل ع م رد، فيُ شْ العا  ألفَّ  ؛طسا ؿ كال األكْ كَّ شر األُ كال تقكؿ: في العا 

 ط. سا ؿ كالكُ كا حمل عميو، فيقاؿ األُ جمع، فيُ   كلو معن  ،سطكالكُ   كلاألُ 

ال خرػ ك شر اآلخرة أك األكاخر، كال تقل: األُ في العا  كقاؿ بعض النحكييف: كتقكؿ: كتبتُ 
 ."ر، لسبل يمتبس بالثكانيخا األُ 

 التوضيح والتحميل:             

 .تأنيث العدد )العشر( كجمعواستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 

 الفاعل مف العدد  خامس عشر( اسـ جواز صياغة  -601
كقد يجاكز بو العشرة فيقاؿ رابع ثبلثة عشرة أك رابع عشر ثبلثة " : (3)قاؿ ابف مالؾ
 ".لسيبكيو بشرط اإلةافة عشر كنحك ذلؾ، كفاقا  

في ىذه المسألة عم  مذىب س، كذلؾ  ثالثا   كترؾ الم نف كجيا  : " (4)أبك حياف كيقكؿ
قد العا  ؼُ كأخكاتو حذْ  عشرا  أحدا  ، فكما جاز في حادؼ عشرا (ا المختمف مثل المكافقىذ)أنو قاؿ: 

ةافتُ  ثباتُ مف األكؿ كاا  قد مف األكؿ كحذؼُ العا  إل  المكافق، كحذؼُ  و كاإلةافةُ و إل  المكافق، كاا
خامس عشر، إما ببناسيما،  كذلؾ جاز ىنا. كالكجو الذؼ تركو الم نف ىك: ىذا -ف الثانييِّ نا 
م  ."في المكافق بإعرابيما، عم  الخبلؼ الذؼ مرَّ ا كاا

 التوضيح والتحميل:             

 .ال اعل مف العدد )خامس عشر( اسـ جكاز  ياغةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 

                                                 

 (.2/410شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.9/357أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.2/413شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.9/373أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 الفاعل مف العقود  اسـ الخالؼ في عدـ جواز صياغة -602
كف كساسر العقكد إل  ا عشر كبقي الكبلـ في العقكد، فنقكؿ: أمَّ : " (1)أبك حياف قاؿ

ع مف العرب بناء اسـ فاعل منيا، لـ يقكلكا عاشر عشريف، كال: سما تسعيف كالمسة كاأللف فمـ يُ 
االشتقاؽ مف  ع؛ ألفَّ مِ أال يقاؿ مف ذلؾ إال ما سُ  يكال: رابع أرلعيف، كالقياس يقتة ثالث ثبلثيف،
شريف. كقاؿ الكساس : شر عمف ذلؾ: ىذا عا يكالجامدة ال يقاس لقمتو. كالذؼ حُ األسماء 

 ، كقياسو: الثالث ثبلثيف، كالرابع أرلعيف، إل  آخره.(تقكؿ: ىذا الجزء العاشر عشريف)

كقاؿ س كال راء: ىذا الجزء العشركف، كىذه الكرقة العشركف، عم  معن : تماـ 
 العشريف، فتحذؼ التماـ.

 مـز أفْ بشيء ألنو يُ كقاؿ بعةيـ: تقكؿ ىذا متمـ عشريف، أك مكمل عشريف. كىذا ليس 
 و. ل ن سا مِّ كا و أك يُ ن سا  ـا مِّ تا يُ 

ي فِّ كا ية كذا، كقكلؾ المُ فِّ كا المُ  يي كذا، كىفِّ كا كقاؿ أبك عم  في العقكد كميا: ىك المُ 
 ية عشريف.فِّ كا عشريف، كالمُ 

تقكؿ: ىك كماؿ العشريف، أك تماـ العشريف، أك  كقاؿ بعض أ حابنا: كال حيح أفْ 
 ."عقكد، فتقكؿ: العشركف، كالثبلثكف، كاألرلعكف، إل  تماـ العقكدبأسماء ال يتأت

 التوضيح والتحميل:             

ال اعل  اسـ عدـ جكاز  ياغةخبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .مف العقكد

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيش، ك (2)كاتبع المرادؼ

 .  ا االستدراؾأبك حياف في ىذما تناكلو  (4)يككافق السيكط

 

 

                                                 

 (.9/379أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (. 609-608)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 .(2473-5/2472)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.3/262ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
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 كـ وكليف وكذا الباب الحادي والثالثوف :
 

 ق أو امرأتو( كـ رجالا رأيَت ونساَةهق أو نساَةىـ  يـخالؼ في جواز قولال -603
 ".لكف ف مو جدير ىنا في االختيار، كىناؾ في االةطرار" : (1)قاؿ ابف مالؾ

ه، أك بلؼ في جكاز قكلؾ: كـ رجبل  رأيتا كنساءا فرع: ال خ: " (2)أبك حياف كيقكؿ
 ."أجازىا الجميكر، كمنعيا ال راء (كامرأتو)قمت  فإفْ  ىـ،نساءا 

 التوضيح والتحميل:             

جكاز قكليـ )كـ رجبل  رأيتا في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
ه، أك نساءاىـ، أك امرأتو(  .كنساءا

 

 ة التمييز منفياا في الجممتيف االستفيامية والخبر ة مجيخالؼ في ال -604
بظرؼ أك جار كمجركر ال بجممة كال  كقد يجر في الشعر م  كال  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".بيما معا

ال في االست يامية كال الخبرية،  ا  يككف التمييز من ي كال يجكز أفْ : " (4)أبك حياف كيقكؿ
كال رجميِف جاءؾ؟ لـ يجز، كما ال يجكز: لو عشركف ال  لك قمت في االست يامية: كـ ال رجبل  

، نصَّ عم  ا  ٍل كال رجميِف  حبُت، لـ يجز أيةرجبل  كال رجميف. كلك قمت في الخبر: كـ ال رج
 ذلؾ س.

كأجاز بعض النحكييف: كـ ال رجبل  كال امرأة  عندؾ، كعندؼ عشركف ال رجبل  كال امرأة . 
فْ أراد: كـ عندؾ غيرا رجل  فإفْ   أراد أفَّ  كامرأة، أؼ: كـ عندؾ بييمة  غير رجل كامرأة، جاز. كاا

يز فيك فاسد ال فْ ال رجل ىك الممِّ أراد أفَّ المجمكع ىك  نبيامو، كال يظير ذلؾ مف مق ده. كاا
فْ   أراد أفَّ  المميِّز عم  معن  بييمة أك شيء ي ح العطف عميو ببل فيك شيء ال يكجد. كاا

د بعض فيك سا -المعطكؼ عميو، كُترؾ المعطكؼ فُحذؼ المميِّز محذكؼ لمعمـ بو، سغ. ىكذا رادَّ
                                                 

 (.2/418شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/13أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.2/418شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.32-10/31األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف  (4)
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كبلـ ىذا المجيز. كالذؼ يظير أنو ق د بو التمييز ال أنو معطكؼ؛ أال ترػ أنو أ حابنا في 
أكرده مع قكلو: لو عشركف ال رجبل  كال امرأة ، عم  أفَّ ىذا مما يحتمل حذؼ التمييز، كىك 

 ."إنو لـ يسمع ذلؾ مف كبلـ العربؿ المعطكؼ عميو. كالذؼ يقا
 التوضيح والتحميل:             

مجيء التمييز من يا  في الجممتيف في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .االست يامية كالخبرية

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 فيما يخص ىذه المسألة.  (3)سعيد السيرافيكأبي ، (2)كأيد أبك حياف ما ذكره سيبكيو
 

 جواز العطف عمى  كـ( بالنفي  -605
كال  بالن ي، فتقكؿ: كـ أتاني ال رجل   ُيعطاف عم  كـ كيجكز أفْ : " (4)أبك حياف قاؿ
يف، أؼ:  ا  . ككذلؾ: كـ فاراٍس ركبُت ال فرسكال رجبلف أتاني ال رجل   أؼ: كثير   رجبلف، كال فرسا
 ".ركبُت ال قميبل  مف األفراس  ا  كثير 

 التوضيح والتحميل:             

 .جكاز العطف عم  )كـ( بالن ياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (5)ناظر الجيشكاتبع 

 فيما يخص ىذه المسألة.  (7)كأبي سعيد السيرافي، (6)ككافق أبك حياف ما ذكره سيبكيو
 

 
                                                 

 .(5/2492)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.2/168سيبكيو، الكتاب )ج (2)
 (.2/489أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (3)
 (.10/32أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.2493-5/2492)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.2/168سيبكيو، الكتاب )ج (6)
 (.2/489أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (7)
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 ـ( مواضع إعراب  ك -606
 ".كم درا   إلييا كظرفا   كمةافا   كتقع في حالتييا مبتدأ كم عكال  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

فيذه خمسة مكاةع ذكرىا الم نف لمكةع إعراب كـ، كترؾ : " (2)أبك حياف كيقكؿ
 ثبلثة مكاةع:

 ؾ؟ في أحد الكجييف، فإنو يجكز أفْ مُ لممبتدأ، مثالو: كـ درى ا  تككف خبر  أفْ أحدىا: 
 ، كدرُىمؾ ىك المبتدأ، كىك أقيس الكجييف.ا  ُتعرب خبر  مبتدأة، كيجكز أفْ  ُتعرب كـ

 ا  ة في معمكليا، نحك قكلؾ: كـ غبلمكأخكاتيا المت رف (كاف)لػ تككف خبرا   الثاني: أفْ 
ـٍ كاف قكُمؾ.  كاف غمماُنؾ؟ ككـ كري

بعدىا،  علبال  ا  يككف ذلؾ الحرؼ متعمق تككف مجركرة بحرؼ جر، بشرط أفْ  الثالث: أفْ 
ـْ درىم ـْ جارية تمتعُت، كِلكـ غرٍض ق دتاِني. إال أفَّ مف  اشتريتا  ا  نحك قكلؾ: ِبكا ثكبؾ؟ كِبكا

ممكتا كـ )أنو يتقدـ عمييا العامل في نحك  قاس عم  المية التي حكاىا األخ ش في الخبرية مف
ـْ الجر، فيقكؿيتقدـ ىنا ال عل الذؼ يتعمق بو حرؼ  يجكز في قكلو أفْ  (غبلـٍ  : تمتعُت ِبكا
 ".ةجاري

 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مكاةع إعراب )كـ(

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)كاتبع المرادؼ

 .  ا االستدراؾأبك حياف في ىذما تناكلو  (4)ككافق السيكطي

 

 

 

 

                                                 

 (.2/421شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/40أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 615)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.3/603ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
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 عدىا جواز نصب  كـ( االستفيامية النكرة الواقعة ب -607
ن بت النكرة  ا  قاؿ بعةيـ: إذا كانت كـ است يام كىذه تنبييات:: " (1)أبك حياف قاؿ

 . "الكاقعة بعدىا التي تحسف فييا ِمف كما تن ب في العدد
 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ جكاز ن ب )كـ( االست يامية النكرة الكاقعة بعدىا

 أيةا . (3)، كتابعيـ المككدؼ(2)حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو ابف األثيرككافق أبك 

 

 صالحية دخوؿ  مف( و كـ( المقدرة عمى التمييز -608
عندؾ؟ فالتقدير: أؼُّ عدد مف  ا  : إذا قمت: كـ درىما  كقاؿ أية: " (4)أبك حياف قاؿ

ر كـ في المثاؿ المذككر الدراىـ حا ل عندؾ؟ فاختير لمتمييز ب بلحية دخكؿ ِمف عميو. كقدَّ 
  ".بقكلو: أؼُّ عدد؟

 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  بلحية دخكؿ )مف( ك)كـ( المقدرة عم  التمييز

  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق المككدؼ
 

 مجية ما بعد  إال( في  كـ( االستفيامية بدالا  -609
كتقكؿ في االست يامية: كـ ماُلؾ إال درىماف؟ ككـ عطاؤؾ إال : " (6)حيافأبك  قاؿ

إال بدؿ، ترفعو إذا كانت  زاسل، فما بعد كما تقكؿ: ىل الدنيا إال ظلّّ  عشركف؟ إذا كنت تستقمُّو،
، نحك: بكـ ا  ؟ كتجرُّه إذا كانت جر ا  ، نحك: كـ أعطيتا إال درىما  ، كتن بو إذا كانت ن با  كـ رفع
ـٍ؟ كال يككف ىذا البدؿ في الخبرية ألنو استثناء مف مكجب أخذتا   ".ثكباؾ إال بدرى

                                                 

 (.10/41ياف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك ح (1)
 (.1/651ابف األثير، البديع )ج (2)
 (.308المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (3)
 (.10/41أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.308المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (5)
 (.10/41أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مجيء ما بعد )إال( في )كـ( االست يامية بدال  

 .(1)ككافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو ابف األثير

 

 مييز  كـ( الخبر ة جواز دخوؿ  مف( عمى ت -610
كال رجبلف، فتعطف  في الخبرية: كـ رجٍل جاءؾ ال رجل  كتقكؿ : " (2)أبك حياف قاؿ
ُيعطف بيا في  ال (ال) ال يككف ىذا في االست يامية ألفَّ ألفَّ الكبلـ مكجب، ك  (ال)عم  كـ بػ
 االست ياـ.

نيا، كسكاء أكانت ع ا  ، سكاء أكاف مت بل  بيا أـ متأخر كتمييز كـ يجكز دخكؿ ِمف عميو
تدخل  خبرية أـ است يامية، إال إذا كاف قد دخل عم  كـ االست يامية حرؼ جر، فبل يجكز أفْ 

 ."، فبل يجتمعاف(ِمف)ِمف  ا  ا ِمف؛ ألفَّ ذلؾ الحرؼ ُجعل عكةعم  تمييزى
 التوضيح والتحميل:  

  .جكاز دخكؿ )مف( عم  تمييز )كـ( الخبريةستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 .(4)كابف األثيرق (3)ككافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو الزمخشرؼ 

 

 األصل في  كـ( أْف تكوف استفياماا  -611
، كالخبر داخل عم  ا  تككف است يام ؿ بعةيـ: أ ل كـ أفْ كقا: " (5)أبك حياف قاؿ
، فبل فاالست يامية أ ل لمخبرية، كالدليل عم  ىذا أنيا إذا كانت خبرية   االست ياـ، تمـز ال درا

يعمل في الخبرية ما قبميا؛  يعمل فييا ما قبميا، فمكال أفَّ االست يامية أ ل لمخبرية ما امتنع أفْ 
يككف  كىذا يمكف أفْ )اؿ شيخنا أبك الحسف األُبَّذّؼ: ألنيا في معن : كثير مف كذا عندؾ. ق

 ."انتي  (بالحمل لمشبو الم ظي كالمعنكؼ، فبل تككف إحداىما أ بل  لؤلخرػ 
                                                 

 (.1/652ابف األثير، البديع )ج (1)
 (.10/42أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (227الزمخشرؼ، الم  ل )ص (3)
   (.1/654ابف األثير، البديع )ج (4)
 (.10/43أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 التوضيح والتحميل:  

 .األ ل في )كـ( أْف تككف است ياما  ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 

(استعماؿ  كـ( و  -612  المتحقق الوقوع في الماضي والمستقبل ُربَّ
ال ُتستعمل إال في الماةي أك المستقبل  (ُربَّ )ك (كـ)كّل كاحدة مف : " (1)أبك حياف قاؿ

ـٍ المتحقق الكقكع، تقكؿ: ك ـٍ سألقاه، كال: ُربَّ عال ـٍ لقيُتو كال تقكؿ: كـ عال ـٍ لقيُتو، كُربَّ عال ـ عال
اُنكا ُمْسِمِميفا  سألقاه، كقاؿ تعال   دُّ الَِّذيفا كا اُركا لاْك كا ا ياكا ُرلاما

( مستقبل متحقق ،(2) دُّ قكع الك  ك)ياكا
 كقكعو. ثابت، كما أفَّ الماةي متحقق  

 كمثُمو قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػياْبِكيْ فاػػػػػػػػػػػػػػإِ   ْف أاْىمػػػػػػػػػػػػػػْؾ فاػػػػػػػػػػػػػػُربَّ فاتاػػػػػػػػػػػػػػ   سا
 

ػػػػػػػػػػػٍب، راْخػػػػػػػػػػػِص الباّنػػػػػػػػػػػافِ   ، ُمخاةَّ ماػػػػػػػػػػػيَّ عا
(3) 

 ."كلك كقعت كـ ىنا، فقيل: كـ فات  سيبكي ػػ لساغ ذلؾ 
 التوضيح والتحميل:  

( في الماةي كالمستقبلستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا المتحقق استعماؿ )كـ( ك)ُربَّ
 .الكقكع

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (4)ناظر الجيشكاتبع 

السميف ككافق النحاة المتأخريف ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة، أمثاؿ: 
 .(8)، كعبد القادر البيدادؼ(7)، كخالد األزىرؼ (6)، كابف عادؿ الحنبمي(5)الحمبي

                                                 

 (.10/43أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .] 2: الحجر[ (2)
كأبي حياف األندلسي، البحر المحيط  (1/282أبي عمي القالي، أمالي القالي )ج البيت لجحدر بف مالؾ الحن ي في (3) 

 .(11/209البيدادؼ، خزانة األدب )ج عبد القادرك  (265العبلسي، ال  كؿ الم يدة )ص كابف كيكمدؼ( 6/464)ج
 .(5/2505)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.7/139الدر الم كف )جالسميف الحمبي،  (5)
 (.  11/424المباب )جابف عادؿ الحنبمي،  (6)
 (. 1/667شرح الت ريح )جخالد األزىرؼ،  (7)
 (. 11/210عبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (8)
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 (كـ ُتر  الحرور َة رجالا إعراب  كـ( في قوليـ   -613
 ذا أعممت ُترػ، كىذا الكبلـ معزكقكؿ: كـ ُترػ الحركريةا رجبل ، إكت: " (1)قاؿ أبك حياف

ّجاج بف يكسف. ككـ يحتمل أفْ  اإليةاح،  تككف است يامية كما ذكره أبك عمي في إل  الحا
كخبرية كما أجازه في تذكرتو، كال يككف إذ ذاؾ ق ده السؤاؿ عف مبمييـ، بل تكثير عددىـ، 

أعممتيا  لكبلـ عمييا في باب ظننت. كيجكز إلياؤىا كااعماليا، فإفْ كُترػ مبنيَّة لمم عكؿ، كتقدـ ا
ليا، كالحركرية الثالث، كالةمير فييا المستكّف ىك  في مكةكع ن ب م عكؿ ثافٍ  (كـ)فػ

 الم عكؿ األكؿ.

تككف كـ الم عكؿ األكؿ مما دخمت عميو ُترػ، كالحركرية  كأجاز أبك عمي في تذكرتو أفْ 
ترػ أفَّ س  خمت عميو ُترػ، قاؿ: ألفَّ كـ ترت ع باالبتداء في نحك ىذا؛ أالالم عكؿ الثاني مما د
ريب ، كىك ا  رفكع بيا مستتر أرةؾ؟ إفَّ كـ مبتدأ، كيككف في ُترػ ةمير م ا  قد قاؿ في: كـ جا

 الم عكؿ األكؿ الذؼ ُبنيت لو ُترػ.

فْ  مبتدأ، ككـ  االبتداء، كالحركرية خبر، أكييتايا كانت كـ في مكةع رفع عم  أل كاا
ركريّة. ركرّية خبره. كاألحسف: كـ رجبل  ُترػ الحركرية؟ أك كـ رجٍل ُترػ الحا  نف مف  كالحا

ُركراء ا  الخكارج، يقاؿ: إّف عمي ُركرّؼ، كىك مف  -مكةع -ّسماىـ بذلؾ نسبة إل  حا قالكا فيو حا
 ."شاّذ النسب

 التوضيح والتحميل:  

 .كـ( في قكليـ )كـ ُترػ الحركريةا رجبل (إعراب )ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (2)ناظر الجيشكاتبع 

فيما  (4)، كعبد القاىر الجرجاني(3)أبك عمي ال ارسي ككافق أبك حياف ما ذىب إليو
 يخص ىذا االستدراؾ.

 

 

                                                 

 (.44-10/43أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.2506-5/2505)ج ناظر الجيش، تمييد القكاعد (2)
 (.186أبك عمي ال ارسي، كتاب اإليةاح )ص (3)
 (.2/56عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح رسالة اإليةاح )ج (4)
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 ؟( بكـ ثوُبؾ مصبوغاا  أوجو إعراب قوليـ  -614
؟ الن ب عم  الحاؿ، كىك يسأؿ: كـ ا  بكـ ثكُبؾ م بكغ كتقكؿ:: " (1)قاؿ أبك حياف

ـْ ثكُبؾ  يساكؼ  ف قاؿ: ِبكا الثكب في تمؾ الحاؿ؟ كيككف خبر االبتداء في المجركر الذؼ قبمو. كاا
ـْ ُ بغ الثكُب؟ فثكبُ  : متعمق بم بكغ ،: خبرهؾ: مبتدأ، كم بكغ  م بكُغ؟ فيك يسأؿ: ِبكا ـْ  ."كِبكا

 التوضيح والتحميل:  

 .أكجو إعراب قكليـ )بكـ ثكُبؾ م بكغا ؟(ؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ستدر ا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (2)ناظر الجيشكاتبع 

في ذلؾ  (4)في ىذا االستدراؾ، ككافقيـ ال  دؼ (3)كأيد أبك حياف ما ذكره الحريرؼ 
 أيةا .

 

 في حاؿ تقدـ عمييا حرؼ جر أو لـ يتقدـ  (كـ إعراب  -615
فْ  تقييد في إعراب كـ: إفْ : " (5)بك حيافقاؿ أ  تقدـ عمييا حرؼ جر فيي مجركرة بو، كاا

كانت كناية  عف م در أك ظرؼ زماف أك ظرؼ مكاف فيي في  لـ يتقدـ عميو حرؼ جر: فإفْ 
فْ  لـ يكف بعدىا فعل،  لـ تكف كناية عف ذلؾ: فإفْ  مكةع ن ب عم  الم در، أك الظرؼ. كاا

فيي في مكةع  -ياإل  ةمير كـ أك إل  سببيِّ  مسند   دٍّ أك فعل متعكاف فعل الـز بعدىا، أك 
فيي معمكلة لو، أك  -ليير ةميرىا كغير سببيِّيا، كلـ يأخذ معمكلو رفع عم  االبتداء، أك مسند  

 ."خذ معمكلو، فيجكز في كـ الرفع عم  االبتداء كالن ب عم  االشتياؿأ
 التوضيح والتحميل:  

إعراب )كـ( في حاؿ تقدـ عمييا حرؼ جر أك لـ بف مالؾ ستدرؾ أبك حياف عم  اا
 .يتقدـ

                                                 

 (.10/44أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.5/2506)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)
 (.238-237الحريرؼ، شرح ممحة اإلعراب )ص (3)
 .(165-164ال  دؼ، ت حيح الت حيف )ص (4)
 (.10/45أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 أبك حياف في ىذا االستدراؾ تماما . في أحد مؤل اتو األخرػ ما تناكلو (2)المرادؼ كأكد
 

 االستفيامية  (كـ أوجو إعراب جواب  -616
فْ  ا  يككف مرفكع االست يامية يجكز أفْ جكاب كـ : " (3)قاؿ أبك حياف  اختمف مكةع كـ كاا

ْف ن بفرفع   ا  يككف عم  حسب مكةعيا، إْف رفع مف الرفع كالن ب كالجر. كيجكز أفْ   ا  ، كاا
ْف جر فن ب    ا  دخلا في ممكؾ؟ ككـ عبد ا  ألكل  كاألجكد. مثاؿ ذلؾ: كـ عبد، كىذا ىك افجرّّ  ا  ، كاا

؟ كبكـ عبد ؟ ف ا  اشتريتا  ، كيجكز أفْ ا  تقكؿ: عشركف عبد يجكز في جكاب ىذه كميا أفْ استعنتا
تقكؿ في المثاؿ األكؿ: عشركف، كفي المثاؿ الثاني: عشريف، كفي المثاؿ الثالث: بعشريف. 

اعتقدت  اشتريتاو؟ يككف في الجكاب إفْ  ا  سكغ فييا االشتياؿ، نحك: كـ عبدككذلؾ إذا كانت مما يا 
فْ   ."تقدت أنيا من كبة بإةمار فعل يككف في الجكاب الرفع كالن باع أفَّ كـ مبتدأة الرفع، كاا

 التوضيح والتحميل:  

 .أكجو إعراب جكاب )كـ( االست ياميةستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كقد كافق السيكطي  
 

 ( كليِّف  فسير  كائف( مفتعميل تخالؼ في ال -617
ٍأ ككا " : (6)قاؿ ابف مالؾ ْيٍء ككاٍء ككا  ".ؼٍ أكيقاؿ كا

 

                                                 

 (.5/2506)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.3/1341)جالمرادؼ، تكةيح المقا د  (2)
 (.10/45أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.5/2507)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.2/604ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.2/422شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
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كأمَّا كاسف فيي تمي كأيِّف في ال  احة، كاختم كا في تعميل تيييرىا : " (1)أبك حياف كيقكؿ
 مف كأيَّف:

ة. مف الياء المحذكف ا  ف، كجعمكا التنكيف عكةبرد: حذفكا الياء األكل  مف كأيِّ فقاؿ الم
عم  كزف فاِعل، الكاؼ منو فاء ال عل، كبعد الكاؼ  ا  ف اسمؼ يكجبو مذىبو أنيـ بنكا مف كأيِّ كالذ

ؿ أّؼ في مكةع عيف ال عل، كالياء الباقية في مكةع الـ ألف فاِعل، كبعدىا اليمزة التي ىي أكَّ 
، ر كاءٍ ال عل، كدخل عميو التنكيف الذؼ كاف في أّؼ، فسقطت الياء الجتماع ساكنيف، ف ا

 .ا  كلزمت النكف عكة

يَّركا ال ، عم  حدِّ ا  لكممة الكاحدة أبدلكا اليمزة أل كا كاؼ مع أؼٍّ كقاؿ الزجاج: ّلما  ا
: ساؿ، كخ ةكا الياء، ف ار كاؼٍ قكليـ في سأ  ، فدخل في باب قاسل كباسع، فُيمز.ؿا

يٍَّأ، كلحق اليمزةا التنكيُف كما لحق  الياءا المشددة، كجاز كقاؿ ال ارسي: قمبكا، ف ار: كا
لككنيما  ارا  -يككف في كممة كاحدة، نحك ِقِسيّ  كحكُمو أفْ  -القمب فيما ترْكب مف كممتيف

ْمِرؼ، ثـ ُحذفت الياء المتحركة كما  ْمِمي في لاعا كالكممة الكاحدة، كلكثرة االستعماؿ، كما قالكا: راعا
يَّ  ْيٍء، مثحذفت مف كا ْينكنة، ف ار كا ذا كانكا قد حذفكىا مف أؼِّ قبل ُنكنة، فقالكا: كا ْيٍع، كاا اؿ كا

 التركيب في نحك قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػمااكاْيِف أاْيُيما  تاناّظػػػػػػػػػػػػػرُت ناْ ػػػػػػػػػػػػػرا  كالسِّ
 

ػػػػػػػكااِطُرهْ   مَّْت ما ْيػػػػػػػِث اْسػػػػػػػتايا ماػػػػػػػيَّ ِمػػػػػػػفا اليا عا
(2) 

، كما ا  ثـ أبدلكا مف الياء الساكنة أل  فاألحرػ بعد التركيب؛ ألفَّ الطكؿ أدع  لمتخ يف، 
ْيبَّة: ُدكاابَّة، ككقا : (البيداديات)قاؿ أبك عمي في  ئ.ما قالكا طاسّي في النسب إل  طيِّ لكا في ُدكا
 .(ييف. إال أنو لـ يشرحو ىذا الشرحكىذا قكؿ بعض الب ر )

لتحركيا كان تاح ما  ا  تحركة قبل اليمزة، ثـ قمبكىا أل كقاؿ ابف خركؼ: قمبكا الياء الم
، ككاف السبب في حذؼ الياء ا  ما  ارت طرفكنة، ككسركا اليمزة لّ الياء السا قبميا، كحذفكا

 الساكنة عم  ىذا اجتماعيا مع النكف، كىي ساكنة.

عاه مف القمب كالتخ )قاؿ بعض أ حابنا:  يف كما ذىب إليو ال ارسي أكل ؛ ألفَّ ما ادَّ
ْيٍء، فكجب أفْ ا  قد ثاباتا في ىذه الكممة سماع )كاٍء( لقرلو منو، أ بل  لػ ُيجعل ؛ بدليل قكليـ فيو كا

                                                 

 (.56-10/55أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
( كابف 10/591كابف سيده، المحكـ )ج (3/81أبي عمي ال ارسي، الحجة )جك  (246البيت لم رزدؽ في ديكانو )ص (2) 

 .(11/118كالزليدؼ، تاج العركس )ج (2/752ظر الجيش، تمييد القكاعد )جكنا (4/225منظكر، لساف العرب )ج
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ر أفَّ  كأفْ  ْيّبة. كما ذىب إليو المبرد كالزجاج  ُيقادَّ ألف كاسف بدؿ مف ياء عم  حدِّ ُدكابَّة في ُدكا
نما أجازكه بالقياس  ."انتي  (مف عندىـ كابف خركؼ لـ يرد بو سماع، كاا

 التوضيح والتحميل:  

 .تعميل ت سير )كاسف( مف )كأيِّف( خبلؼ النحكييف فيستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 أبك حياف في ىذا االستدراؾ تماما . في أحد مؤل اتو األخرػ ما تناكلو (1)المرادؼ كتعرض
 

  كذا(  ماىية -618
 ".ببل كاك ا  كمكرر  ا  كركد كذا م رد دكق" : (2)قاؿ ابف مالؾ

ذا في أحكاـ تاب الشَّ ك)في أحكاـ كذا، سميناه بػ كتابا   نا قد ألَّ كّنا : " (3)كيقكؿ أبك حياف
مد بف عبد الكىاب األن ارؼ الحن ي، ػبسؤاؿ قاةي القةاة شمس الديف أبي عبد هللا مح (كذا

قةاء الديار الم رية، كجمعنا في آخره  ا  قدكمو مف الشاـ متكلي أكؿا  عرؼ بابف الحريرؼ،
اآلف أسرد تمؾ  األحكاـ مجردة ، ثـ اخترنا منيا ما قاـ عميو الدليل مف لساف العرب، كأنا

 بحرؼ مف ذلؾ الكتاب، فنقكؿ: ا  كاـ، كأذكر ما اخترناه منيا، حرفاألح

أ ميا أنيا اسـ إشارة لمم رد المذكر، فمت  ُأبقيت كل  (ذا)أمَّا الكاؼ فأ ميا التشبيو، ك
فْ   كاحدة منيما عم  مكةكعيا األ مي فبل تركيب فييا، كال تككف إذ ذاؾ كناية عف شيء، كاا

مكةكعيا األ مي فإفَّ العرب استعممتيا كناية عف عدد كعف غير عدد، كفي كمتا ُأخرجت عف 
ؤنَّث، كال ُيتباع بتابع، ال نعت، كال جمع، كال يُ ثنَّ  ذا، كال يُ الحالتيف تككف مركبة ، كلذلؾ ال يُ 

 تدؿُّ عم  تشبيو؛ ألنيما بالتركيب حدث بدؿ، كال تتعمق الكاؼ بشيء، كال عطف، كال تأكيد، كال
، بل ُتستعمل في ، كال تككف مق كرة عم  إعراب خاصليما معن   لـ يكف قبمو، كال تمـز ال در

 مكةع رفع، كفي مكةع ن ب، كفي مكةع جر باإلةافة كبالحرؼ.

كمنيـ ماف حكـ . ا  مكةع الكاؼ باإلعراب، كجعميا اسمف النحكييف ماف حكـ عم  كمِ 
 ."عكػ التركيب فييا، ككل ىذا فرار مف دعمييا بالزيادة، كلزمْت 

 
                                                 

 (.3/1345)جالمرادؼ، تكةيح المقا د  (1)
 (.2/422شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.62-10/61أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 التوضيح والتحميل:  

 .ماىية )كذا(ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف تماما . (2)ككافق ابف ىشاـ األن ارؼ 

 

 نعـ وبئس الباب الثاني والثالثوف :
 

 لما قبمو (َس ئْ ـَ وبِ ِنعْ مناسبة باب   -619
ـا كِلْسسا " : (3)قاؿ ابف مالؾ  ".باب ِنْع

سسا قد يككف معيما مناسبة ىذا الباب ِلما قبمو ىي أفَّ ِنعـا كلِ : " (4)أبك حياف كيقكؿ
ب باب ال اعل، كىك يتمييز كما كاف ذلؾ في الباب الذؼ قبمو، كقد ذكره بعض النحكييف عق

 ."في غيرىا يجر ريقة لـعم  طفرد بالذكر ألنو جرػ ال اعل فييما مناسب كأُ 
 التوضيح والتحميل:             

( لما قبمواستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ـا كِلْسسا  .مناسبة باب )ِنْع
 

ـَ وِبْئَس(أدلة الكوفييف في كوف  -620  فاسمي  ِنْع
كزعـ ال راء كأكثر الككفييف أنيما اسماف، كاستدلكا عم  ذلؾ بدخكؿ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".ةيف إل  طيرأُ  ا  اسم (نعـ)فيحمل عم  أنو جعل  ...الجر عمييما حرؼ

 

                                                 

 (.5/2516)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.83-80فكح الشذا بمسألة كذا )صابف ىشاـ األن ارؼ،  (2)
 (.3/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.10/69أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.6-3/5شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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كا عم  ككفييف إل  أنيما اسماف. كاستدلُّ كذىب ال راء ككثير مف ال: " (1)أبك حياف كيقكؿ
 ذلؾ بكجكه:

 أحدىا: ككنيما ال م در ليما.

 الثاني: ككنيما ال يت رفاف.

ؤاسي: سمعت العرب تقكؿ: فيؾ ِنعماِت الثالث: اإلخبار عنيما بجعميما مبتدأ، قاؿ الر 
 الخا مُة.

الُح كلسسا الرجُل في الرابع: عط يما عم  االسـ. قاؿ ال راء: سمعت العرب تقكؿ: ال 
 .ء  الحقِّ سكا

الخامس: دخكؿ حرؼ الجر عمييما، قاؿ رجل مف بني ُعقيل، كقد ُكلدت لو بنت، فقيل 
ِرقة (... ـا الكلُد، نا ُرىا بكاُء، كلرُّىاما ىي ِبِنعْ  كهللاِ )لو: ِنعـُ الكلُد، فقاؿ:   سا

 ...السادس: إةافتيا إل  ما بعدىا

 .(عـا المكل  كيا ِنعـا النَّ يرُ يا نِ )كا: السابع: النداء، قال

، كال تدخل عم  الماةي.  الثامف: دخكؿ الـ االبتداء عمييا في خبر إفَّ

ـا الرجُل، عم  كزف فا  ِعيل، كىك مف أكزاف األسماء ال أكزاف التاسع: أنو ُسمع فييا: ناِعي
 ."األفعاؿ

 التوضيح والتحميل:             

( اسمأدلة الككفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ـا كِلْسسا  .فيييف في ككف )ِنْع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كقد كافق السيكطي
 

ـَ وبئَس وفاعميما بظ الخالؼ في جواز الفصل بيف -621  رؼ وال مجرورنع
 ".البف السراج كال ارسي ك ف خبلفا  كقد يُ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.71-10/70أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.3/24ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.3/8التسييل )جشرح ابف مالؾ،  (3)
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كينبيي أال ُي  ل بيف نعـا كلسسا كفاعميما بظرؼ كال مجركر كال : " (1)كيقكؿ أبك حياف
 كال يجكز أف ُي  ل بيف نعـا كفاعميا)العرب؛ كقد قاؿ ابف أبي الرليع: غيرىما إال بسماع مف 
، كتكال بالمجركر، بشيء كال بالظرؼ  قكؿ: ِنعـا الرجُل في ال تقكؿ: نعـا في الدار الرجُل زيد 

 .(الدار زيد  

فعو الظاىر كي حُّ ال  ل بيف ال عل كال اعل لت رُّفو في ر )كقاؿ في البسيط: 
 انتي . (كالمةمر كعدـ التركيب

لنحكييف، كأجازه ة افمنعا ذلؾ عام -الراغُب زيد   كاف معمكال  لم اعل، نحك: نعـا فيؾ فإفْ 
ا، كقد جاء في الشعر ما يدؿُّ ـ معمكؿ  مة أؿ عميييالكساسي. كُردَّ ألجل ال  ل، كألفَّ فيو تقد

 :الجكاز، قاؿ ِرفاعة ال اقعاِسي  عم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ّيارا ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِزْففا ِفْييا  ُيباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدْرفا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاِت الباػػػػػػػػػػػػػػػِدْيلُ   ِمْيحا ِلػػػػػػػػػػػػػػْسسا ِمػػػػػػػػػػػػػػػفا الما كا
(2) 

 ، قاؿ الشاعر:(إذا  )ف بسسا كمرفكعيا بػعرب ال  ل بيككجدُت في شعر ال 

ـْ ُأْحػػػػػػػػػػػػػػػػِدْث ِلماْيماػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِزيػػػػػػػػػػػػػػػػاراة   لاػػػػػػػػػػػػػػػػ  أاُركُح، كا
 

ْ ػػػػػػػػػػلِ   ِة كاالكا دَّ ػػػػػػػػػػكا لاِبػػػػػػػػػػْسسا إذا  رااِعػػػػػػػػػػي الما
(3) 

 
 التوضيح والتحميل:             

في جكاز ال  ل بيف نعـا كلسسا خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ركركفاعميما بظرؼ كال مج

  في استدراكو عم  ابف مالؾ. ما ذكره أبك حياف (4)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كقد كافق السيكطي

                                                 

 (.101-10/100أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
الزمخشرؼ، رليع  كالبيت ببل نسبة في (10/101التذييل كالتكميل )ج حياف األندلسي، يأب في ِرفاعة ال اقعاِسيالبيت ل (2) 

 .(3/30ع اليكامع )جكالسيكطي، ىم( 4/2046أبي حياف األندلسي، ارتشاؼ الةرب )جك ( 5/409األبرار )ج
رزكقي، شرح ديكاف الم كالبيت ببل نسبة في( 329)ص طبقات الشعراء، البيت ألبي ىبلؿ األحدب في ابف المعتز (3) 

أبي حياف األندلسي، ارتشاؼ الةرب ك ( 2/112التبريزؼ، شرح ديكاف الحماسة )جك  (922الحماسة )ص
( 5/2554كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (10/101جالتذييل كالتكميل ) حياف األندلسي، يأبك ( 4/2046)ج

 .(3/30كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج
 (.2555-5/2554)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.30-3/29ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
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 الخالؼ في تقديـ التمييز عمى المخصوص -622
ال اعل  ، عم  أفَّ ا ما ركؼ مف قكؿ بعةيـ نعـ زيد رجبل  كأمَّ " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 كزيد مبتدأ خبره نعـ كفاعميا فميس بشذكذ إال بككف مميز الةمير مسبكقا   ةم سر  مةمر كرجبل  
 ".بالمبتدأ

 كىذه المسألة فييا خبلؼ:: " (2)كيقكؿ أبك حياف

 زيد  ذىب الب ريكف إل  أنو يجب تقديـ التمييز عم  المخ كص، فبل يجكز: ِنعـا 
 رجبل ، كقد منعا مف ذلؾ س في كتابو.

ـ مذىبيـ في ذلؾ، كىك أنو كذىب الككفيكف إل  جكاز  ذلؾ، كىك قبيح عند ال راء. كتقدَّ
نما ى الحاؿ عند الكساسي،   ما رافعاف لزيد، كانت ب رجبل  عمليس في ِنعـا كلسسا ةمير، كاا

 ."كعم  التمييز عند ال راء
 التوضيح والتحميل:             

 .ز عم  المخ كصتقديـ التمييفي خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

( و ِبئَس( -623 ـَ  شرط إلحاؽ  َفُعَل( بػ ِنع
ك الرجل ا قكؿ العرب لقُة فمني لا عُ كفا  لا عا ا أمثمة المحكؿ مف فا كأمَّ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".كعمـ الرجل فبلف فبلف،

طَّاب بف يكسف الماِرِدّؼ شرطكذكر : " (6)كيقكؿ أبك حياف في إلحاؽ فاُعلا ِبنعـا  ا  خا
، كىك أنو ال ُيبنا كلِ  بل  بو إل  ما  سسا حيف  (الترشيح)يجكز التعجب منو، قاؿ في كتابو  ُمتاكا َّ

                                                 

 (.3/14شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/123أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.5/2555)جلجيش، تمييد القكاعد ناظر ا (3)
 (.3/32ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.3/21شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.10/145أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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لكا إاأللكاف كالعاىات فأك  ا  تعجبت مف الرلاعي ف اعد فإفْ )ما ن و:  تكمَّـ عمي لا اُعلا  نيـ عدا
ُل ال علِ  دُّ الُحمرِة  فيو عف األ ل في ىذا البناء، كاستينكا عنو بقكليـ: أاْفعا ِفعُمو، تقكؿ: أاشا

ماُمو، كاالسـ األكؿ مبتدأ، كالثاني مةاؼ  ـِ  ا ما ُش ال َّ ُحمرتُّو، كأْسراُع االنطبلِؽ انطبلُقو، كأاْفحا
ـُ  ف القياس أفْ ككا .إليو، كما بعد المةاؼ خبر ما ِت الُحمرُة يقكلكا: لا اُحشا ال َّ دَّ ماُمو، كلاشا  ا

، كلكنيـ استايناكا عنو بممحُ   ."انتي  (ا ذكرُت لؾرُتو، فيرفعكه مف حيث رافعكا: لاكاُرـا الرجُل زيد 

 التوضيح والتحميل:             

( كاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ( بػ)ِنعـا (شرط إلحاؽ )فاُعلا  .)ِبسسا

 ما ذىب إليو أبك حياف تماما . (1)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في فاعل  َفُعَل(  -624
كاختم كا في فاعميا: فقاؿ األكثركف كاألخ ش كغيره: يككف بْمنزلة : " (2)أبك حياف قاؿ

بَّذا، يككف ظاىرا   ر  ا  ، أك مةمر ا  ، كمةافا  عام ِنعـا كلسسا كحا ر ا  م سَّ كغير  ا  ، أك حرؼ إشارة م سَّ
ر ، كىك يقلُّ لقمَّة م سَّ ُسفا ذا زيد  ، كتقكؿ: حا ، كاالسـ بعدىا كما تقدـ فييا، كقكلؾ: عاُظـا رجبل  زيد 

دَّ ما أنؾ ذاىب، كعازَّ ما  بَّذا، كشا نما ُسمع منو حا أنؾ منطمق، ُبني مع ما، ما ُيبن  مف ىذا، كاا
قأر في مكةع الظرؼ، كما تقكؿ: بمْنزلة م د ا  ك ارا مع أنؾ  أنؾ ذاىب، أؼ: في الحقٍّ  ا  حا

مَّما غالبة عمييا الحرفية لتركيبيا معيا. دِّ كالِعزِّ أنؾ ذاىب، كما  ارت قا  ذاىب، أؼ: في الشَّ

ـّ، نحك:  كقاؿ بعةيـ: يجكز أفْ  . كالخاّص كالعا يككف فاعميا كل اسـ، كأجاز: حابَّ زيد 
ُسفا رجبل  عبُد هللا فاُقوا رجبل   ، كحا  ا لخص مف البسيط.انتيي م .زيد 

، فيككف فاعمو كأحكامو كال حيح جكاز االستعماليف، أعني استعمالو استعماؿ ِنعـا كلِ  سسا
عـا كلسسا في ككنو يككف ك اعل نِ  كأحكاميا. كاستعمالو استعماؿ فعل التعجب، فبل يمـز فاعمو أفْ 

فكع بو خا ة، عم  شريطة الت سير، كيككف مخ ك و المر  ا  إليو أك مةمر  ا  ذا أؿ أك مةاف
 حك  األخ ش االستعماليف في الكبير لو عف العرب.

ذكر أبك الحسف كال راء كأبك العباس كجماعة أفَّ العرب تنقل الثبلثي ): (اإليةاح)كفي 
، فيككف فاعمو جنسنز ُعلا بالةـ، كتجعمو في العمل بمإل  فا   ا  فيو البلـ، أك مةاف ا  لة ِنعـا كلسسا

                                                 

 (.3/38ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.147-10/146أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ر  ا  مبيم ا  مر إل  ما فيو البلـ، أك مة كالمعتل مف الثبلثي يقدر فيو ذلؾ  بنكرة من كبة، ا  م سَّ
ـا مةمكـ، نحك: عا  بة عف معتلٍّ التقدير، فتككف أل و منقم ُم ك، كعا ُيلا الرجُل عمر  ، كجا ـا الرجُل زيد  ُم

، كباع كقاؿ عم  ذلؾ الحد. فإفْ  خل ما تد ا  ُعلا بالةـ ُترؾ عم  حّده. ككثير كاف عم  فا  رجبل  زيد 
ـا رجبل  زيد ، كينبيي أفْ  البلـ، ُم  ."انتي  (سـ، كما تقكؿ لاِنعـا الرجُل زيد  يككف جكاب ق فتقكؿ: لاعا

 التوضيح والتحميل:             

(في خبلؼ النحكييفاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .فاعل )فاُعلا

  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كاتبع األشمكني

 

 بناة  َفُعَل(  كيفية -625
عينو كالمو، أك معتمَّيما، أك  ا  يككف  حيح ككي ية بناسو أنو إمَّا أفْ : " (2)أبك حياف قاؿ

 يما:أحدىما، أك مةعَّ ا  معتلَّ 

ْةع إفْ  يما عم  فاُعلا كا ُتجريو ُمجرػ ِنعـا  ا أفْ تحكيبل  مف فاعالا كفاِعلا فإمَّ  أك ا  كاف  حيحا
ُسفا الكجُو كجيؾ ػ فيجكز فيو إقرار أا  أك ُمجرػ ِفعل التعجب، إفْ  ، نحك: حا جريتاو ُمجرػ ِنعـا

فْ  أجريتاو ُمجرػ ِفعل التعجب جاز الةـ  ةمة العيف، كتسكينيا، كنقميا إل  فاء الكممة. كاا
 كالتسكيف، كال يجكز النقل.

فْ  ، كيجكز النقل إل  ال اء، فتقكؿ:  ا   كاف مةع كاا فاإلدغاـ، فتقكؿ: لاحابَّ الرجُل زيد 
.  لاُحبَّ الرجُل زيد 

فْ  كاف معتمَّيما مف باب ُقكَّة قمبتا الةمة كسرة  كالبلـا ياء  استثقاال  لمكاكيف كالةمة،  كاا
. أ كػ، فتقمب الياءا كاك فتقكؿ: لاقاِكؼا الرجُل زيد  لةمة ما قبميا، كت عل بيا ما فعمت  ا  ك مف باب شا
كِ  . كيجكز بباب ُقكَّة، فتقكؿ: لاشا ْكؼا التسكيف فييما، فتقكؿ: لاقاْكؼا الؼا الرجُل زيد  ، كلاشا رجُل زيد 

  ك، كال ُيدغـ ألنو سككف عارض.الرجُل عمر  
فْ  لتحركيا كان تاح ما قبميا، فتقكؿ  ا  يا أل بملـز ق -العيف، نحك جادا كباعا  كاف معتلَّ  كاا

، كباعا الرجُل عملمرجل إذا كاف حسف القكؿ أك البيع: قا  ك.ر  ؿا الرجُل زيد 

                                                 

 .(293-2/292ح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )جاألشمكني، شر  (1)
   (.148-10/147أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ك، ا  تلَّ البلـ، ككاف عم  فاُعلا كةعكاف مع فْ كاا  ُركا الرجُل عمر  ، قمت: سا ُركا ، نحك سا
فْ  شِ كاف أ مو فاعالا كفاعِ  كيجكز التسكيف. كاا ، ف ي ذلؾ خبلؼ: يا لا نحك غزا كرم  كلاِييا كخا

 ، ، فتظير الكاك فيما أ مو الكاك، نحك غاُزكا ؿ إل  فاُعلا كَّ مب الياء كتنقذىب الجميكر إل  أنو ُيحا
.ا  فيما أ مو ياء  كاك   ، فتقكؿ: قاُةكا

، كلايازا الرجُل حالو، فتقكؿ: لاراما  الرجُل زيد  كذىب بعض النحكييف إل  أنو ُيقارُّ عم  
يجيء في آخرىا كاك  ك؛ ألفَّ ىذا ال عل يشبو األسماء في عدـ الت رؼ، فكما ُيكره فييا أفْ عمر  

 بييا.ه فيما أشمةمكـ ما قبميا فكذلؾ ُكرِ 

فْ  ذا أسكنت عيف الكممة مما المو ياء لـ ترّد البلـ إل  أ ميا مف الياء كاا ذىبت  كاا
كا بسككف قكليـ: ُدْنيا لو، أؼ: فَّ ىذا سككف عارض، كما لـ يعتدُّ يا؛ ألبمالةمة التي أكجبْت ق

 ."ا  ةألنو سككف عارض أي -كىك الكسرة -ُدِنيا لو، فيرّدكىا إل  الكاك إذ زاؿ مكجب قمبيا ياء

 التوضيح والتحميل:             

(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .كي ية بناء )فاُعلا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 بكمالو كتمامو. (2)كقد اقتدػ أبك حياف في ىذه المسألة بما ذكره شيخو ابف ع  كر

 

 حبذا الباب الثالث والثالثوف :
 

 (َحبَّذافي المنصوب بعد   الخالؼ -626
 ".ا التمييز فكثير كمت ق عم  استعمالوفأمَّ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

بَّذا:: " (4)أبك حياف كيقكؿ  اختمف النحكييف في ىذا المن كب بعد حا

                                                 

 (.2586-5/2585)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.235-233ابف ع  كر، الممتع )ص (2)
 (.3/27شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.10/169أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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طَّاب الماِرِدّؼ، كجماعة مف الب رييف إل  أنو  فذىب األخ ش، كال ارسي، كالرَّلعّي، كخا
 .ا  أـ مشتق ا  ؛ كسكاء أكاف جامد  الحاؿ ال غيرمن كب عم

 ا  التمييز ال غير، كسكاء أكاف جامدكذىب أبك عمرك بف العبلء إل  أنو من كب عم  
 الب رييف.بعض . كأجاز ن باو عم  التمييز الككفيكف ك ا  أـ مشتق

ل بعةيـ، فزعـ أنو حاؿ إفْ   .ا  كاف جامد ، كتمييز إفْ ا  كاف مشتق كفا َّ

ح أفْ خكؿ مِ كقبكؿ الجامد كالمشتّق د ينت با عم  التمييز؛ ألفَّ الحاؿ ال  ف عمييما يرجَّ
 تدخل عمييا ِمْف.

فْ ا  كاف تمييز  ا  كاف جامد كالذؼ يظير أنو إفْ  أراد  فمق داف لممتكمـ: فإفْ  ا  كاف مشتق ، كاا
عميو  حاال ، كال ي ح دخكؿ ِمفْ تقييد المبالية في مدح المخ كص بك ف كاف ذلؾ المن كب

فْ  ، مثاؿ ا  غ في مدحو كاف ذلؾ المن كب تمييز أراد عدـ التقييد بل تبييف جنس المبالا  إذ ذاؾ. كاا
بَّذا راكبا   بَّذا ىند  ُمكاِ مة ، أؼ: في حاؿ ُمكا متيا. كمثاؿ الثاني: حا ، كىذا الذؼ  األكؿ: حا زيد 

 تدخل عميو مف.

 ا  ال تمييز . فبل يككف إذ ذاؾ (أعني)جكاز ن ب ىذا المن كب بإةمار  (البسيط)كفي 
 ."كال حاال ، بل ىك م عكؿ بيذا ال عل المةمر، كىك قكؿ غريب

 التوضيح والتحميل:             

بَّذا(خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .في المن كب بعد )حا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيش، ك (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (4)فق السيكطيكقد كا
 
 

 

                                                 

 (. 639)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/144ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2602-5/2601)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.43-3/42ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
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 التعجب الباب الرابع والثالثوف :
 

 اصطالحاا  حد التعجب -627
 ".باب التعجب" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كاال طبلحي: ىك التعجب االستعظامي بتييير ال عل الداؿ عم  : " (2)أبك حياف كيقكؿ
جنس، كىك نكع مف  (التعجب)، فػا  أك تقدير  ا  ب ل ظلمتعج ا  منو إل   يية أخرػ ق د المتعجَّب

ذؼ كةع لمتعجب مف حيث ىك احتراز مف الم ع ال (عظامي بتييير إل  آخرهاست)ك يكؼ.المُ 
، فإذاحتعجب، ن كه بػ ك عاِجبا كتاعاجَّبا زيد،  بت مف، نحك: عاجِ (ِمف)أرادكا ما يتعمق بو عادَّ

بت منو. كاحتراز أية فْ ذؼ ُةمِّ مف التعجب ال ا  كتعجَّ لـ يكف في أ ل  ناو الكبلـ معن   كاا
ب لو باب في  الكةع لو، فكبل ىذيف ليس بتييير لم عل إل   يية أخرػ، كىذا األخير لـ ُيباكَّ

 ...النحك

: فقاؿ ابف طمحة في كتاب كقد رسـ النحكيكف التعج : التعجُب إفراُط (الداللة)ب برسـك
فيو السبب مما  التعجُب تييير  يامحق الن س ِلما خ ي): يرهالتعظيـ ل  ِة المتعجَّب منو. كقاؿ غ

ـُ زيادة في ك ف ال اعل، خا ي سببيا، ). كقاؿ ابف ع  كر: (لـ تاجِر بو عادة التعجب استعظا
ـُ فعلِ )كقاؿ غيره:  (.ب منو عف نظاسره، أك قالَّ نظيرهكخرج بيا المتعجَّ  فاعٍل  التعجُب استعظا
 ."ظاىِر الامِزيَّة

 والتحميل:             التوضيح 

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ حد التعجب ا طبلحا  

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (4)كناظر الجيش، (3)كاتبع المرادؼ

 

 

                                                 

 (.3/30شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.177-10/175أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 641)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 .(6/2624)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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ما ذىب إليو أبك حياف  (4)، األشمكني(3)كال اكيي ،(2)كالمككدؼ ،(1)ككافق الشاطبي  
 كتمميذيو في ىذه المسألة.

 

 معرفةا بلؿ لمعيد مجية التعجب الخالؼ في -628
المتعجب منو مخبر عنو في المعن  فبل يككف إال معرفة أك نكرة " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".مخت ة، فيقاؿ: ما أحسنؾ كما أكـر زيدا  

: إذا كاف معرفة  بأؿ لمعيد،  األكل كقد كقع الخبلؼ في مساسل:: " (6)أبك حياف كيقكؿ
! تعنينحك:  فا االبفا بينؾ كليف المخاطب. ذىب الجميكر إل  جكاز  ا  معيكد ا  بو ابن ما أاْحسا

 ."ذلؾ، كمنعو ال راء

 التوضيح والتحميل:             

 .في مجيء التعجب معرفة  بأؿ لمعيدخبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (7)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (8)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في صمة  أي( الموصولة أىي تجوز في الفعل الماضي أـ المضارع؟ -629
، نحك: ا  ذا كانت  متيا فعبل  ماةيإالمك كلة،  ا  الثانية: إذا كاف أي: " (9)أبك حيافقاؿ 

فا أيَّيـ قاؿ ذلؾ! منعيا الككفيكف كاألخ ش، كأجازىا غي   متيا مةارعا  كانت  رىـ. فإفْ ما أاْحسا
فا أيَّيـ يقكؿ ذلؾجازت عند الجميع،   ."نحك: ما أاْحسا

                                                 

 (.4/432الشاطبي، المقا د الشافية )ج (1)
 (.200المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (2)
 (.192)ص شرح كتاب الحدكد في النحكال اكيي،  (3)
   (.2/262 ية ابف مالؾ )جاألشمكني، شرح األشمكني ألل (4)
 (.3/36شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.10/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 .(6/2626)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.3/50ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (8)
 (.10/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (9)
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 التوضيح والتحميل:             

 مة )أؼ( المك كلة أىي تجكز خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .في ال عل الماةي أـ المةارع؟

 ه المسألة.  ما ذكره أبك حياف في ىذ (1)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (2)كقد كافق السيكطي
 

 (ما َأْحَسَف ما كاف ما كاف ز ٌد!الخالؼ في قوليـ   -630
! أجازىا ىشاـ، كمنعيا غيره : " (3)أبك حيافقاؿ  فا ما كاف ما كاف زيد  الثالثة: ما أاْحسا

فا ما كانت كينكنة مف الككفييف. قاؿ النحاس: كىي عم  أ ل الب رييف جا سزة، أؼ: ما أاْحسا
  كل  في مكةع ن ب، كالثانية في مكةع رفع".زيد، فاألُ 

 التوضيح والتحميل:             

فا ما كاف ما كاف خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  قكليـ )ما أاْحسا
)!  .زيد 

 .  ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (4)ناظر الجيشكاتبع 
 

 ( أىي ناقصة أـ تامة؟ما َأْحَسَف ما كاف ز ٌد ضاحكاا الخالؼ في   كاف( نحو قوليـ   -631
فا ما: " (5)أبك حيافقاؿ  . إذا كانت كاف ناق ة أجاز ا  كاف زيد  ةاحك الرابعة: ما أاْحسا

جاز عند  -عم  الحاؿ ا  جعمت كاف تامة، كن بت ةاحك ذلؾ ال راء، كمنعيا الب ريكف. فإفْ 
 ."الجميع

 

                                                 

 .(6/2626)جد القكاعد ناظر الجيش، تميي (1)
 (.3/50ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.10/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .(6/2626)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.10/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 التوضيح والتحميل:             

فا ما خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ) كاف( نحك قكليـ )ما أاْحسا
 .كاف زيد  ةاحكا ( أىي ناق ة أـ تامة؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 
 

 ( أىي حاؿ أـ خبر؟هللا قائماا ما َأْحَسَف ما ظننُت عبَد الخالؼ في  قائماا( نحو   -632
فا ما ظننُت عبدا هللا قاسمالخامسة: ما أا : " (2)أبك حيافقاؿ  شست لـ  . قاؿ ال راء: إفْ ا  ْحسا

 ."كىك عند الب رييف خبر، فبل يجكز حذفو. عم  الحاؿ ال غير تأت بقاسـ ألنو ن ب

 التوضيح والتحميل:             

فا ما ظننُت ؼ النحكييف في خبلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  )قاسما ( نحك )ما أاْحسا
 .عبدا هللا قاسما ( أىي حاؿ أـ خبر؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيشكاتبع 

 

 (ما َأْحَسَف أحداا يقوؿ ذلؾ  الخالؼ في قوليـ -633
فا أحد: " (4)أبك حيافقاؿ  ، كمنعيا ال راء يقكؿ ذلؾ. أجازىا الكساسي ا  السادسة: ما أاْحسا

يقكؿ ذلؾ، كعميؾ  ا  يقكؿ ذلؾ، كلتةرلافَّ أحد ا  يقكؿ: اةرْب أحد كالب ريكف. كألزمو ال راء أفْ 
مف جية اإلبياـ، كىك يجيز  (أّييـ)بػ ؛ ألفَّ الكساسي شبَّو أحدا  بأحٍد يقكؿ ذلؾ. كىك إلزاـ  حيح

 ."مسألة  كاحٍد  حَّت الفي معن ا  جعمت أحد ما ألزمو في أّييـ، فإفْ 
 التوضيح والتحميل:             

فا أحدا  يقكؿ خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  في قكليـ )ما أاْحسا
 .ذلؾ(

                                                 

 .(6/2626)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.10/197دلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األن (2)
 .(2627-6/2626)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.10/197أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 
 

 (ما َأْحَسَف ما ليس يذكُرؾ ز دٌ  الخالؼ في قوليـ  -634
. قاؿ بعض أ حابنا: يجكز.  السابعة: ما: " (2)أبك حيافقاؿ  فا ما ليس يذكُرؾ زيد  أاْحسا
فا ما ليس زيد  قاسمكقاؿ: ال يجك   .". كىك مذىب البيدادييفا  ز: ما أاْحسا

 التوضيح والتحميل:      

فا ما ليس يذكُرؾ خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  في قكليـ )ما أاْحسا
)  .زيد 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (5)ناظر الجيش، ك (4)قيلابف ع، ك (3)كاتبع المرادؼ
 

 ( وغيرىا َلَفُعلَ نحو   صيغ أخر  لمتعجب -635
 ".كال يؤكد م در فعل تعجب كال أفعل ت ةيل" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 في باب التعجب مف  يغ التعجب إالكلـ يذكر الم نف : " (7)أبك حياف كيقكؿ
ماو، كأاْفِعلْ  ، ا  متةّمنة تعجب آخر باب ِنعـا كلسسا  يية فاُعلا  ـ لو فيبو، كقد تقدَّ   ييتيف: ما أاْفعا

 كتكممنا عمييا ىناؾ.

ب لو ثبلثا  ماو، كأاْفِعل بو،ككذا ذكر بعض أ حابنا أفَّ لمتعجب المبكَّ   يغ: ما أْفعا
 مسندة إل  ال اعل، نحك قكلو: (ما). كزاد الككفيكف أاْفعالا بيير كلا اُعلا 

 

                                                 

 .(6/2627)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.10/197أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 653)ص لنحكؼ(شرح التسييل )القسـ االمرادؼ،  (3)
 (. 2/165ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 .(6/2652)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.3/30شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.201-10/200أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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ُدكاكُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَُّة يا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تاباػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ـْ ِإذاا ما  ْحِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيُي
 

ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػْزرا ، فأاْبراْحػػػػػػػػػػػتا فااِرسا ـْ شا كياْطُعػػػػػػػػػػػُنُي
(1) 

ب، بل مف قاؿ بعض أ حابنا: كما ذكركه فيو معن  التعجب، لكنو ليس مف ىذا البا 
رُّه فارس ره س بمعن : كا ايتا فارس، كلذا  فارس ، ككا   بؾا  باب: ِ ِ دا مف  ، فكأنو تعجَّب أكال  ا  لؾ فسَّ

نما يككف مف  أمر، ثـ بيَّف مف ماذا تعجَّب، لكنو ُيستعمل في التعجب، كقكليـ: زيد  أايُّما رجل! كاا
تا ىذا الباب لك ثبتا أفَّ العرب ُتيير ال عل إل  أاْفعالا تدؿُّ بو عم  المتعجَّب منو، فتقكؿ أاْكرامْ 

نا ؾما بمعن : ما أاْكرا  ْنتا بمعن : ما أاْحسا جب كاف التع إفْ  ا  ف ما ينت ب بعده تمييز ؾ! كيكك ! كأاْحسا
، كال ُبدَّ مف ثبت ىذا فيككف مف ىذا بمعن : ُكجِ  ! فإفْ ا  لو، كما تقكؿ: أاْكِرـْ بو أب ْدتا ذا كـر

 السماع.

مف الزيادة كالمبالية.  ف كذا؛ ألنو بمعناهكزاد بعض النحكييف في  يغ التعجب: أاْفعال مِ 
ماو كاحدك كالمعن  في أاْفعالا )كقاؿ س:  فيما ُيشتاقُّ منو كقياس ما . كألفَّ قياسو (أاْفِعْل بو كما أاْفعا

، فيك مرتبط بو، ا  ف، كال: أاْعراُج منو، إال شاذماو كأاْفِعْل بو، كلذلؾ ال يجكز: زيد  أبيُض مف فبلعا أفْ 
 فمذلؾ كاف بمعناه.

ه الم)بعض أ حابنا: قاؿ  جب عن  التعققكف بأنو مكةكع لمم اةمة، كيدخمو محكردَّ
رُّه فارس ِ دا ، كليس مف ىذا الباب، كليس مكافقتو ألاْفعالا كأاْفِعْل بو تدؿُّ عم  أنو ا  كما دخل: ِ ِّ

مكةكع لمتعجب، بل لما كاف فيو معن  الم اةمة، كالتعجب كذلؾ، كباب الم اةمة ىي التي 
ال يكجب االشتراؾ في  أـ ال كاالشتراؾ في األعِـّ  ا  فيو تمؾ الشركط، سكاء أكاف تعجبُيشترط 

، لكنو ُيستعمل لمتعجب،  ".انتي  (كىك أكل  فيو مف غيره لممشاركات األخّصِ
 التوضيح والتحميل:             

( كغيرىااستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   . يغ أخرػ لمتعجب نحك )لا اُعلا

 

 ( عند التعجب منو َحِييَ   تصغير -636
 ".عم  السماع مق كرا   لا كشذ ت يير أفعا " : (2)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

سيرافي، سعيد ال يأبك  (1/309كابف السراج، األ كؿ )ج (2/174سيبكيو، الكتاب )ج البيت لعباس بف مرداس في (1) 
 .(1/53كالزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج (1/388كالبكرؼ، سمط الآللي )ج (3/3شرح كتاب سيبكيو )ج

 (.3/38شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
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، فقمت: ما أاْحيا زيدفرع: إذا تعجبت مف : " (1)أبك حياف كيقكؿ ِييا  -! ثـ  يَّرتوا  نحك حا
يِّيا زيد! ك ا  قمت: ما ُأحيَّ زيد ! اجتمعت ثبلث ياءات: الياء التي لمت يير، ا  ذلؾ أفَّ أ مو: ما ُأحا

كممة، فحذفت األخيرة التي ىي الـ ال عل، كالياء التي ىي عيف الكممة، كالياء التي ىي الـ ال
كتحركت الياء التي بعد ياء الت يير بال تح؛ ألفَّ ال عل الماةي مبنّي عم  ال تح. كنظير ذلؾ 

يُّ ػػػػ ت يير أاْحكػ ػػػػ عند مف يحذؼ كيمنع ال رؼ؛ ألنو نكػ ما حذؼ  ."ُأحا

 التوضيح والتحميل:             

( عند التعجب منومالؾ استدرؾ أبك حياف عم  ابف  ِييا  . ت يير )حا
 

   أْفَعَل( بعد  ما( تصرؼالخالؼ في  -637
 ".كال خبلؼ في عدـ ت رؼ فعمي التعجب" : (2)قاؿ ابف مالؾ

فاف  حيح، لكْف في كما ذكره الم نف مف ككنيما ال يت ر : " (3)أبك حياف كيقكؿ
: ذىب الب ريكف إل  أنو يمـز فيو ل  (ما)أاْفعالا بعد   ع المةّي، ال خبلؼ عنيـ في ذلؾ.خبلؼ 

تأتي ليذا الماةي  أفْ  -كىك مف أسمة الككفييف -كأجاز ىشاـ بف معاكية الةرير
. كما (ألنو قد أحاط العمـ بأنو يككف )! قاؿ ىشاـ: ا  التعجب، فتقكؿ: ما ُيْحِسُف زيد بمةارع في
 ."راحوس، كلـ ُيسمع مف العرب، فكجب اطِّ قالو قيا

 :             التوضيح والتحميل

( بعد )ما( ت رؼخبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ     .)أْفعالا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ابف عقيلكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (5)ككافق خالد األزىرؼ 
 

                                                 

 (.10/208أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.3/40شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.10/209لتذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، ا (3)
 (. 2/156ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.2/64خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (5)
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  جواز الفصل بيف بالحاؿ بيف فعل التعجب والمتعجب منو -638
كال خبلؼ في منع إيبلسيا ما يتعمق بيما مف غير ظرؼ كجار " : (1)ابف مالؾقاؿ 

 ".مقببل   كمجركر نحك ما أحسف زيدا  

بل الخبلؼ في الحاؿ مكجكد، ذىب الجرمي مف الب رييف كىشاـ  : " (2)أبك حياف كيقكؿ
 ".مف الككفييف إل  أنو يجكز ال  ل بينيما بالحاؿ
  التوضيح والتحميل:            

جكاز ال  ل بيف بالحاؿ بيف فعل التعجب كالمتعجب استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .منو

 

 بيف فعل التعجب والمتعجب منو الخالؼ في جواز الفصل بالمصدر -639
فا إحسانال  ل  كأجاز الجرمي: " (3)أبك حياف قاؿ ! ا  زيد ا  بالم در، فأجاز: ما أحسا

جازتو ىك أفْ ميككف لو  كمنع ذلؾ الجميكر لمنعيـ أفْ   ".ين ب الم در  در، كاا
 التوضيح والتحميل:             

بيف فعل في جكاز ال  ل بالم درخبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 . التعجب كالمتعجب منو

 

 مذاىب النحاة في دخوؿ  كاف( بيف  َما( و أْفَعَل( -640
 فييا ثبلثة مذاىب: (أاْفعالا )ك  (ما)ىذه الداخمة بيف  (كاف)ك: " (4)أبك حياف قاؿ

فييف كالب رييف، أحدىا أنيا زاسدة، ال اسـ ليا كال خبر كال فاعل، كىك مذىب أكثر الكك 
 .كاختاره ال ارسي

                                                 

 (.3/40شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/210أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 . 211المرجع السابق، ص (3)
 .218-217المرجع السابق، ص (4)



 714 

ة، كاسميا ةمير الم در، أؼ: كاف ىك، أؼ: اني: أنيا زاسدة، كىي كاف التامكالث
 .(ما)في. كقيل: ةمير الككف، كىك مذىب السيرا

رىا فعل التعجب، كىك يا كاف الناق ة، كاسميا ةمير يعكد عم  ما، كخبكالثالث: أن
 .، كنقمو بعةيـ عف الب رييف، كال ي حُّ ذلؾ عنيـمذىب الجرمي

يككف  كىذا أبعد ىذه األقكاؿ مف ال كاب لظيكر فساده، كذلؾ أفَّ العرب التزمت أفْ 
، كألفَّ التعجب يككف ك في التعجب عم  كزف أا  (ما)خبر  إل  ما  ا  ر عم  كاف، كليس مييِّ  ا  اقعْفعالا

، تريد التعجب مف قيامو. ـا زيد   يدؿ عم  التعجب؛ إذ ال تقكؿ: ما قا

 كاألحسف مذىب ال ارسي؛ ألفَّ زيادة الم رد أسيل مف زيادة الجممة.

، ُحكي: ما  (ما)بيف  (يككف )كُحكي عف العرب إدخاؿ  فا زيد -يككفُ  –كأفعالا اليكـا!  ا  أْىكا
ا! -كُف يك -كما فا زيد   .أاْحسا

اف الزم  فعل التعجب ألنو يقتةي داللتو عم: إنما جاز دخكؿ كاف عم  قاؿ ال ارسي
نما كاف كاالسـ لعدـ عم  الزماف كدالل لككنو كاالسـ؛ كاالسـ ال يدؿُّ  ت رفو، كألنو ة ال عل، كاا

لاو! كاالسـ، فاحتيج إل   ُـّ تبييف الزماف، كلذلؾ ُبيِّ ي ح، فتقكؿ: ما أْقكا األفعاؿ الدالة عم   ف تا
 ".كقتا   نحك أ بح كأمس  كما يخصُّ  غيرىا مف أخكاتيا، الزماف المطمق، كلـ يدخل في

 التوضيح والتحميل:             

(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .مذاىب النحاة في دخكؿ )كاف( بيف )ماا( ك)أْفعالا

 

 َعَل(الخالؼ في ز ادة غير  كاف( بيف  َما( و أفْ  -641
 :(أْفعالا )ك  (ام)بيف  (كاف)كاختمكا في زيادة غير : " (1)أبك حياف قاؿ

 بحا بينيما، كاسُتِدؿَّ بما حكي فذىب األخ ش كالكساسي كال راء إل  جكاز زيادة أمس  كأ
ىا! كما  - باحا أ -مف كبلميـ: ما  مل جميكر الب رييف ذلؾ عم   -أامس   -أاْبرادا أاْدفاأاىا! كحا

 كاالقت ار في ذلؾ عم  ما ُسمع. الشذكذ

كذىب ال راء إل  جكاز ذلؾ في كل فعل يحتاج إل  اسـ كفعل، يعني في كل فعل 
 يحتاج إل  اسـ كخبر.

                                                 

 (.221-10/218ندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األ (1)
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ساسر أخكاتيا ما لـ  -أؼ: عم  كاف -كقاس الككفيكف عمييا)كقاؿ ابف ع  كر: 
 يناقض معن  ال عل المزيد معن  التعجب.

 -زيادة كل فعل ال يتعدػ مما ال يناقض، نحك: ماكذىب بعض النحكييف إل  إجازة 
ـا  فا زيد -قا ـا زيٍد فيما مة . كحك  الكساسي عف العرب: ماا  أاْحسا فا قيا  -! إذا أردت: ما أاْحسا
كا بيمع كج اٍء، (أاْغماعا أ حابا مكس ! -مارَّ  ، كذلؾ أياـ مكس  أمير المؤمنيف؛ ألنيـ مارُّ

 .مكس ! كالمعن : ما أْغماعا مركرا أ حاب

لاو! كال يجكز شيء مف ىذا عند -ياخرجُ  -: ماا  كحك  الكساسي أية الب رييف.  أْطكا
 ُظفُّ أاْظرافاؾ! كما ظانانتُ  حابا مكس ! كأجاز الكساسي: ما أأاْغماعا أ -مارَّ  -كمنع ال راء: ما

الكاؼ. كأجاز ذلؾ ْظراؼا عم  ، كيكقع أ(راؼا ظْ أ)كلػ (ما)في المعن  لػ أْظرافاؾ، يجعل أُظفُّ نا بة  
 ىشاـ في الظف كأخكاتو.

ُممتازاـ فييا الرفع  (ما)التعجبية، ك (ما)ا ذىب إليو الكساسي فاسد؛ ألنو أعملا ظافَّ في كم
زيدا ، كال: ظننُت ما  فا ْحسا ا ناسخ، ليس مف كبلميـ: كاف ما أعم  االبتداء، فبل يدخل عميي

فا زيدا ، فإذا كاف ال يجكز تقديـ الناس فا أْحسا ثـ في  ط. يجكز التكسفاألكل  أالَّ  خ عم  ما كأْحسا
. قاؿ: كن بت عبد هللا بالتعجب، كىك (ما)نو أنو قاؿ: ال مكةع لػ قكلو ىذا إبطاؿ  ِلما ركؼ ع

ال  (ما)اةطراب كتخميط، فكيف يقكؿ: إفَّ تقدير الم عكؿ بو، كىك في المعن  فاعل. كىذا كمو 
.ْظرافاؾ! يجعل أُظفُّ نا بة في المعن  ألمكةع ليا، ثـ يجيز: ما أُظفُّ أا   ْظراؼا

ؿا بعض النحكييف قك  عم  معن  أنيا ليست مثل  (إنو ال مكةع ليا)ؿ الكساسي كقد تأكَّ
ما في قكلؾ: ما عندؾ ُيعجبني، كأنو ال يقع شيء في مكةعيا، فإنما أراد اإلبياـ، كىي عنده 

ـ ما حكيناه عف ال راء م فعل يحتاج إل  اسـ    ل بيف ما كال عل بكلِّ ف جكاز الاسـ، كقد تقدَّ
 كفعل.

أجاز )ؾ عم  جية اإلنكار، قاؿ ال راء: ثـ رأيناه قد ناظرا الكساسي في جكاز ذل
فا زيد فا زيد ! فرأيتو يامزمو أفْ ا  الكساسي: ما ظننُت أْحسا ِرها ذلؾ ا  يقكؿ: ما مررُت أْحسا ! فكا

خل عميو ما يبطل عنو(. كاعتلَّ الكساسي أنو ال ، كقاؿ: )ما ليس باسـ  حيح، إنما يدالكساسي
، كال يجكز: ا  ، كما قاـ ما خبل زيدا  ت العرب: ما ةرلُت ما خبل زيديدخل الخ ض عميو، كما قال

انتي  ما نقمو  (اِرؽ، كالمرفكع كالمن كب ي ارقاف؛ ألفَّ المخ كض ال ي ا  ما مررُت ما خبل زيد
 ال راء.

 ؿَّ ىذا النقل عم  كجكه:دك 
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فا زيد أحدىا: أفَّ  ـ مف قكؿ ا  ال راء حكي عف الكساسي إجازة: ما ظننُت أْحسا ! كقد تقدَّ
ا ، كاآلخر المنع. كيحتمل أنو لامَّ يككف لم راء قكالف: أحدىما الجكاز ال راء جكاز ذلؾ، فيحتمل أفْ 

ز ال راء ذلؾ، ككاف قب -ذلؾ، كاعتلَّ لو بما قالت العرب في جكاز ناظره الكساسي لا ىذه جكَّ
 المناظرة في حالة التكقف في إجازة ىذه المسألة.

أؼ: ما ال يعمل فيو، نحك كاف كظننت،  (إنما يدخل عميو ما يبطل عنو)قكلو كالثاني: 
، بخبلؼ كاف، فبل عمل ليا في ما كال في أفدؿ ذلؾ عم  أفَّ ظننت ممياة عف العمل نحك  ْظراؼا

، فيككف لو في ظننُت إذا كلم عل (ما)في المعن  لػيجعل ظننُت نا بة  ما حك  عف الكساسي أنو
 : أحدىما أنيا ممياة، كالثاني أنيا ُمعمامة في ما كفي ال عل بعدىا.قكال   (ما)ف ل بػ

اسـ كفعل ليس   في جكاز ذلؾ في كل فعل يحتاج إل يككف قكؿ ال راء كالثالث: أفْ 
، كي رؽ بيف البابيف بأفَّ باب ، بل يعني بو مف باب كاف، كال يعني مف باب كاف كباا  عامّ  ب ظفَّ

ث ذلؾ ال عل، كأمَّا: ما مف مرفكعو داللة عم  تقييد التعجب بحد ا  اليكاف إنما يزاد فيو ال عل خ
فا زيد فا زيدا  ظننُت أْحسا ، فبل يجكز، كُسمع وفإنما ف ل بو كىك متعمق بمرفكع -ا  ، كما أُظفُّ أْحسا

فجاز القياس عمييا في أخكاتيا، كلـ ُيسمع في باب  ذلؾ في باب كاف في كاف كأمس  كأ بح،
فْ  -ظفَّ فامتنع، كلـ ي ح قياس باب ظفَّ عم  باب كاف لتبايف  -اشتركا في النسخ لبلبتداء كاا

 ."فقط (كاف)ي  ل بيف ما كال عل إال بػ أحكاميما، كال يجيز جميكر الب رييف أفْ 

 التوضيح والتحميل:             

زيادة غير )كاف( بيف )ماا( في خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف 
)  . ك)أْفعالا

 

 الخالؼ في وقوع  كاف( بعد  َما أْفَعَل( بصيغتي الماضي واالستقباؿ -642
ذا كقعت كاف بعد ما أ: " (1)أبك حياف قاؿ ْفعالا ب يية الماةي دلَّت عم  بياف كاا

 (ما)خبلؼ في جكاز ذلؾ، كال ُبدَّ مف عم  الاالنقطاع، أك ب يية يككف ّدلَّت عم  االستقباؿ، 
فا ما كاف زيد ! كما أال فا مام درية داخمة عمييا، فتقكؿ: ما أْحسا ! كما بعد  ْحسا ما )يككف زيد 
ز  الُحسف عميو، كأنت تريد ذات زيدٍ  كقاعتا يرت ع عم  ال اعمية، كأ (ما يككف )ك (كاف ، كما ا  تجكُّ

 ىذه تامَّة. (كاف)، فػاسما  ُب ما يككُف األميُر قْخطا تقكؿ: أ

                                                 

 (.222-10/221أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
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ل ما بمعن  الذؼ، ، كيجعا  تككف ناق ة، كين ب زيد أفْ  -منيـ المبرد -كأجاز جماعة
فا الذؼ كاف في الدار، أك يككف في الدار. كماف منعا كقكع ما عم  شخص كما تقكؿ: ما أ ْحسا

 ماف يعقل منعا ىذه المسألة، كجكَّزىا فيما ال يتشخص.

فا ماْف ع ىنا؟ الظاىر جكاز ذلؾفيل تق (مافْ )كأما  ، كقد جكَّزه جماعة، فتقكؿ: ما أْحسا
 ".!ا  دكاف زي

 التوضيح والتحميل:             

( في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ا أْفعالا كقكع )كاف( بعد )ما
 .ب ييتي الماةي كاالستقباؿ

 

 (ما كاف ز دٌ  ما أْحَسفَ األقيس واألجود في العطف عمى قوليـ   -643
فا ما كاف زيد  )كلك عط تا في مسألة : " (1)أبك حياف قاؿ فاألقيس كاألجكد عكُد  (ما أْحسا

ماولككف ال عم  ال اعل؛ فتقكؿ: ما أالةمير عم  ا فا ما كانت ىند  كأجما ! ليككف ال عل مع ْحسا
فا ما كانت ىند  ما أتقكؿ:  لشيء كاحد. كيجكز أفْ  عم  ال عل كمتعمَّقو، كىما ا  متعمَّقو معطكف ْحسا

ـ لنا أنو مت  تبايف متعمَّق ال عميف فإفَّ العطف ياقُبح، فأمَّا قكلو: مايا! قالو األخ ش. كتقدَّ  كأجما

ػػػػػػػػػػػػػػا ـْ ِبما ُيػػػػػػػػػػػػػػ ـْ كأْعماما ػػػػػػػػػػػػػػُي ػػػػػػػػػػػػػػدَّ أْنُ سا ػػػػػػػػػػػػػػا شا  ما
 

ـُ الُمْسػػػػػػػػػِمـُ   ػػػػػػػػػِري ياْحِمػػػػػػػػػْي الػػػػػػػػػذَّماارا ِبػػػػػػػػػِو الكا
(2) 

 
ىـ كأ مف حيث المعن ، ف األن س ىي الةمير فإفَّ  دَّ  .ْعمامايـ!كأنو قاؿ: ما أشا

! فيجكز ذلؾ عم  القياس السابق كالتكجيو في ر كتقكؿ: ما كاف أ فا ما كاف زيد  فع ْحسا
! لمتناقضبلؼ األكل ، فبل يجكز: ما كافا أبخد كن بو، كال تككف الثانية يز  فا ما يككُف زيد   ."ْحسا

 التوضيح والتحميل:             

فا ما   ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف عم األقيس كاألجكد في العطف عم  قكليـ )ما أْحسا
)  .كاف زيد 

 
                                                 

 (.10/222أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
كابف سممة العكتبي،  (4/206كابف سيده، المخ ص )ج( 1/253أبي بكر األنبارؼ، الزاىر )ج البيت ببل نسبة في (2) 

 .(99كابف ع  كر، ةراسر الشعر )ص (3/291)جاإلبانة 
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  شروط بناة فعل التعجب -644
بناء ىذيف ال عميف مف فعل ثبلثي مجرد تاـ مثبت مت رؼ قابل " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 معناه لمكثرة غير مبني لمم عكؿ، كال معبر عف فاعمو بأفعل فعبلء. كقد يبنياف مف فعل الم عكؿ
كاف أفعل قيس عميو   يـ عسر أك جيل، كمف مزيد فيو. فإفْ ما  لا عا ل أفْ عْ ف فِ ف المبس، كمِ مِ أُ  إفْ 
 ".لسيبكيو. كرلما بنيا مف غير فعل، أك فعل غير مت رؼ كفاقا  

ذكر الم نف شركط ما ُيبن  فعل التعجب منو، كىك ما اجتمع : " (2)أبك حياف كيقكؿ
يككف قد اسُتيني  ف فاُعلا أ بل  أك تحكيبل ، كأالَّ ككف عم  كز ي فيو سبعة شركط، كزاد غيره: أفْ 

 ."ا  يككف داسم . كآخركف: أفْ قعا  يككف كا عف البناء في ىذا الباب بييره. كزاد آخركف: أفْ 
 التوضيح والتحميل:             

 .شركط بناء فعل التعجباستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 حياف في ىذه المسألة.  ما ذكره أبك  (3)كاتبع المرادؼ
 

 التي ُتبنى مف فعل المفعوؿ بعض أفعاؿ التعجب -645
أمف االلتباس ب عل  بن  فعل التعجب مف فعل الم عكؿ إفْ كقد يُ " : (4)قاؿ ابف مالؾ
 ".و كما أبختو كما أشي وال اعل نحك ما أجنّ 

و! كما أ: " (5)أبك حياف كيقكؿ . ْمقاتاو! مف أُ كزاد بعةيـ فييا: ما أْبياةا ْبِيضا كمف ُمِقتا
قاتة  فيك  كقد قيل فييما: إنيما مف فعل ال اعل؛ ألنو سمع: باُيضا الرجُل فيك باييض، كماُقتا ما

ماو إال مقيسقيتما  ببل خبلؼ. كتقدـ لنا أفَّ ال حيح قكؿ  ا  . فعم  ىذا المسمكع ال يككف ما أْفعا
 ."الجميكر، كىك ق ر ذلؾ عم  السماع
          التوضيح والتحميل:    

 .أفعاؿ التعجب التي ُتبن  مف فعل الم عكؿبعض استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
                                                 

 (.3/44شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/226أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 650)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.3/45شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.10/236أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)



 719 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كأيد  الشاطبي

 

 ( في التعجبَيَدعُ  و (َيَذرُ حكـ مصدر األفعاؿ كػ  -646
كيتك ل إل  التعجب ب عل مثبت مت رؼ م كغ لم اعل ذؼ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".م در مشيكر

يككف ال عل قد فقد  مف أفْ  (ذؼ م در مشيكر)كاحترز بقكلو : " (4)أبك حياف كيقكؿ
ُع، فإنيما ليس ليما م در  رُ س لو م در مشيكر، كذلؾ نحك ياذا بعض الشركط، كلي كيادا

ْذرُ  مشيكر، كقد ركؼ ليما م در، كذلؾ ْدُع، كلـ يتعرض الم نف لحكـ ىذا، كحك  الكا كُمو الكا
! كما  رُ  درية، كُيتعجب منو، فتقكؿ: ما أْكثارا ما ياذا الم (ما)أفَّ ال عل ُيجعال  مة  لػ زيد  الشرَّ

ُعو، كأ ، كأكْ أْكثارا ما يادا ُعوِثْر بما ياذاُر زيد  الشرَّ  ."ْكِثْر بما يادا
 التوضيح والتحميل:  

ُع(م  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف ع  في التعجب. حكـ م در األفعاؿ كػ)ياذاُر( ك)يادا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (7)كقد كافق السيكطي
 

  أْفَعَل(حذؼ ىمزة  الخالؼ في  -647
 مساسل مف ىذا الباب:: " (8)أبك حياف قاؿ

                                                 

 (. 651-650)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.4/487المقا د الشافية )جق الشاطبي (2)
 (.3/44شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.10/244أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (. 653)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (. 2/165ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.3/318ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (7)
 (.246-10/245أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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يرا المابفا  األكل : ال يجكز حذؼ اليمزة مف أاْفعالا في ىذا الباب، كشذَّ مف كبلميـ: ما خا
رَُّه لممبط رَّه.كف! كأ ميما: ما أْخياراه، كما ألم حيح! كما شا  شا

ْيراُه فإنو لامَّا حذؼ اليمزة احتاج إل  أحد أمريف:  إمَّا حذؼ ألف ما اللتقاسيا فأمَّا ما خا
بقاء األلف التي في ما، فينت ي التقاء ساكنيف، مع الخاء  ةساكن مَّا تحريؾ الخاء كاا الساكنة، كاا

ذؼ اليمزة كألف ما، فقاؿ: ماْخيارا  مع الكساسيفمنيـ ماف حا ! كسا ناؾا ! كماْحسا : ماْخباثاُو! كمنيـ ماف ؾا
! كسّيل ذلؾ في ما أاخْ  ْيرا المبفا رَّ حرَّؾ الخاء بحركة الياء، كأبق  ألف ما، فقاؿ: ما خا يارا كما أاشا

فْ  ماي الت ةيل، كاا رِّ أاْفعا يٍر كشا كاف حذؼ اليمزة فييما في الت ةيل ىك ال  يح  تشبيُييما بخا
 المستعمل.

رَُّه لممبطكف! فإنو ليس فيو إال حذؼ اليمزة، كليس فيو التقاء ساكنيف كال نقل  كأمَّا ما شا
 ل ألجل اإلدغاـ، كقاؿ الشاعر:حركة الراء إل  الشيف ألجل حذؼ اليمزة، إنما كاف النق

ػػػػػػػػػػػػػػا ـْ ِبما ُيػػػػػػػػػػػػػػ ـْ كأْعماما ػػػػػػػػػػػػػػُي ػػػػػػػػػػػػػػدَّ أْنُ سا ػػػػػػػػػػػػػػا شا  ما
 

ـُ الُمْسػػػػػػػػػػػِمـُ   ػػػػػػػػػػػِري  ياْحِمػػػػػػػػػػػْي الػػػػػػػػػػػذَّماارا ِبػػػػػػػػػػػِو الكا
كال يقاس عم  شيء مما ُحذفت فيو اليمزة، كالقياس عميو خطأ عند الب رييف، قالو  

 ."النحاس

 التوضيح والتحميل:             

(في خبلؼ النحكييف بف مالؾ استدرؾ أبك حياف عم  ا  .حذؼ ىمزة )أْفعالا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ابف عقيلكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (2)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في اتصاؿ ضمير المتكمـ بػ أْفَعَل( في التعجب -648
التعجب ةمير المتكمـ، نحك:  بأْفعالا فيالمسألة الثانية: إذا اتَّ ل : " (3)أبك حياف قاؿ

ناِني!ما أ ماِني! فالذؼ تقتةيو قكاعد الب رييف أنو ال يجكز حذؼكما أ ْحسا فاِني! كما أْجما نكف  ْظرا

                                                 

 (. 2/167ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.3/319ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.247-10/246أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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رلا الكقاية، كما ال يجكز في: أ ، كةا ِني! بحذؼ نِ كرماِني زيد  . كحك  الككفيكف: ما أْحسا ي خالد 
 الشذكذ، كال يقاس عميو. ُيحمل عم  نكف الكقاية، فينبيي أفْ 

كاعمـ أفَّ كل فعل يت ل بو ةمير المتكمـ فإنو تمزمو )كقاؿ أبك الحسف بف ع  كر: 
نكف الكقاية إال فعل التعجب، فإنؾ في إلحاقيا بالخيار. ككجُو حذفيا شبُيو باالسـ، فإذا كانكا قد 

 يترككنيا في مثل:

... ... ... .. 
 

اِليِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِإذاا   ماْيِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ ياُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكُء ال ا  (1)فا
 ."انتي  (يجكز ذلؾ فيو مع أنو لـ يخرج عف أ مو ك عل التعجب ػػػػ فأقلُّ مراتب ىذا أفْ  

 التوضيح والتحميل:             

( في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ات اؿ ةمير المتكمـ بػ)أْفعالا
 .في التعجب

 ،(4)الشاطبي، ك (3)، كابف عادؿ الحنبمي(2)مبيكذىب النحاة المتأخريف أمثاؿ السميف الح
 إل  ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كالعيني

 
 جواز الفؾ والدغاـ إذا كاف حخر  أْفَعَل( نوناا التقيت مع نوف الوقاية -649

، كلقي نكف الكقاية، نحك: ما ا  ثالثة: إذا كاف آخر أاْفعالا نكنالمسألة ال: " (6)أبك حياف قاؿ
ْلياناِني! فيجكز فيو ال ؾُّ كاإلدغاـ، أمَّا ال ؾُّ فمككنيما غير الزميف؛ ألنيما مف كما أ ناِني!ْحسا أ

 كممتيف. كأمَّا اإلدغاـ فكراىة اجتماع المثميف.

                                                 

ال ػػراء، معػػاني ك  (3/520كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج (180ص 66/2)ؽ فػػي شػػعره ىػػذا عجػػز بيػػت لعمػػرك بػػف معػػدؼ كػػرب (1) 
كأبػك محػػمد السػيرافي،  (2/70كاألزىػرؼ، معػاني القػراءات )ج (352كابف المثن ، مجاز القػرآف )ص (2/90القرآف )ج

 ، ك دره:(6/2457كالجكىرؼ، ال حاح )ج (2/265شرح أبيات سيبكيو )ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مِ    ـِ ُيعا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثَّيا  ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااُه كا
 

 ... ... ... .. 
  

 (.2/145السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (2)
 (.530-2/529ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (3)
 (.1/340المقا د الشافية )جق الشاطبي (4)
 (.1/344العيني، المقا د النحكية )ج (5)
 (.10/247أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)



 712 

نما لـ ياجز بعد ىذا ال عل ةمير المتكمميف، نحك: ما أ جاء فإفْ  ، كاا نانا! كجب ال ؾُّ ْحسا
ذا است يمت أ دغاـ كراىة االلتباس بقكليـ مااإل نَّا إذا ن يتا اإلحساف عنؾ كعف غيرؾ. كاا ْحسا

ُننا؟ برفع ا نَّا؟ فيككف ال رؽ بيف الن ي نسا حْ ألنكف، كيجكز اإلدغاـ، فتقكؿ: ما قمت: ما أْحسا
رَّاء عم  كاالست ياـ بمزكـ اإلشماـ إذا أادغمت ألنو مرفكع، قاؿ بعض أ حابنا: كلذا اتَّ ق القُ 

ا لا  اإلشماـ في  ما  ُيكُسفا ما ؾا الا تاْأمانَّا عا
 ."، فينا أكل (1)

 التوضيح والتحميل:             

( نكنا  التقيت استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  جكاز ال ؾ كاإلدغاـ إذا كاف آخر )أْفعالا
 .مع نكف الكقاية

 فيما يخص ىذه المسألة. (2)كأيد أبك حياف ما قالو أبك سعيد السيرافي

 

 ناة  َلْفُعَل( في التعجب مف الشاذعدـ جواز ب -650
ماو، نحك: ما أْمؤلا المسألة الرابعة: م: " (3)أبك حياف قاؿ ذُّكا فيو، فقالكا فيو: ما أْفعا ا شا
ُمؤاِت ! كما أىذه الِقرلةا  ناو عند الممؾ! ال يجكز أف ُيبنا  منو لا اُعلا في التعجب، فبل يقاؿ: لاما ْمكا

 ! إال  اكذلؾ أفَّ فاُعلا في التعجب قميمة االستعماؿ، فمـ ياجز لذلؾ استعماليالِقرلُة! كال لاماُكفا زيد 
ماو بقياسل ما أحيث ُتستاعما   ."ْفعا

 التوضيح والتحميل:             

( في التعجب مف الشاذاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .عدـ جكاز بناء )لاْ ُعلا

 لمسألة.ما ذكره أبك حياف في ىذه ا (4)ناظر الجيشكاتبع 

 

 
 

                                                 

 .] 11: يكسف[ (1)
 (.1/222أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (2)
 (.10/247أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .(6/2652)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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 إذا لـ تكف ىمزتو لمنقل متعجب مف َأْفَعلَ لُعَل فَ  عدـ جواز بناة -651
التعجب مما كاف عم   المسألة الخامسة: ماف ذىب إل  أنو يجكز: " (1)أبك حياف قاؿ
ُيبنا  منو فاُعلا لمتعجب، فبل  ال ُيجيز أفْ  -ا  ذلؾ مقيس كىمزُتو ليست لمنقل؛ كيجعل كزف أاْفعالا 

طُ يُ  فْ قاؿ: لاخا باو!كانكا قد قالكا: ما أْخطاأه! كما أ ؤا الرجُل! كال: لا ابا الرجُل! كاا  ".ْ كا

 التوضيح والتحميل:             

عدـ جكاز بناء فاُعلا لمتعجب مف أاْفعالا إذا لـ تكف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ىمزتو لمنقل

 .ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (2)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ.  (4)، كالسيكطي(3)ككافق الشاطبي

 

 ( ما أْحَسَف ز داا ال أْشَرَفو! و (ال ما أْشَرَفو! ما أْحَسَف ز داا الخالؼ في جواز قوليـ   -652
فا زيدا  : " (5)أبك حياف قاؿ فا زيد المسألة السادسة: ما أْحسا فاو! كما أْحسا ال  ا  ال ما أْشرا

فاو! مانع مف إجازتيما الكساسي. كقاؿ أبك جع ر النحاس: كىذا جاسز عم  أ كؿ الب رييف؛ شْ أ را
 ."تككف بعد اإليجاب ألفَّ ُحكـ )ال( أفْ 

 التوضيح والتحميل:             

فا زيدا  في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ال ما  جكاز قكليـ )ما أْحسا
فاو!( ك)ما أْحسا  فاو!(أْشرا  .فا زيدا  ال أْشرا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (6)ناظر الجيشكاتبع 

 
 

                                                 

 (.10/247أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .(6/2649)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)
 (.4/468شافية )جالمقا د الق الشاطبي (3)
 (.3/317ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.10/248أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .(6/2653)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
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 (ما أْحَسَف وأْجَمَل ز داا!مذاىب النحاة في قوليـ   -653
فا كأْجمالا زيد: " (1)أبك حياف قاؿ ! فييا ثبلثة مذاىب. ت  يل ا  المسألة السابعة: ما أْحسا

 ".منع عم  إعماؿ األكؿفي الثالث، فيجكز بشرط إعماؿ الثاني، كيُ 
 التوضيح والتحميل:             

فا كأْجمالا زيدا !(.استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   مذاىب النحاة في قكليـ )ما أْحسا

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)الشاطبي كأيد

 

 أفعل التفضيل الباب الخامس والثالثوف :
 

 حد أفعل التفضيل -654
 ".باب أفعل الت ةيل" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ُل الت ةيل ىك الك ف الم كغ عم : " (4)أبك حياف كيقكؿ أاْفعالا الداّؿ عم  زيادِة  أاْفعا
جنس يشمل ما كاف مف األك اؼ عم   (الك ف)آخر. فػ بالنسبة إل  محلٍّ  في محلٍّ  ك فٍ 

، ك    أاْفعالا ا ليس عم  كزف ( احتراز ممالم كغ عم  أاْفعالا عم  غيره مف األكزاف. ك)كزف أاْفعالا
. (الداّؿ عم  زيادة إل  آخرهك)  ف ل ياخرج بو أاْحماُر كأاْرمال 

ُل الت ةيل ىك االسـ المشتّق لمك كؼ قاسـ بو معن   ليدؿَّ (البسيط)كفي  عم  : أاْفعا
 (ليدؿَّ إل  آخره)خرج منو الزماف كالمكاف، كقكلنا  (لمك كؼ)زيادة فيو عم  غيره. فقكلنا 

 ."و مما عداهيا  م
 التوضيح والتحميل:             

 .حد أفعل الت ةيلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

                                                 

 (.10/248أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.4/500المقا د الشافية )جق الشاطبي (2)
 (.3/50يل )جشرح التسيابف مالؾ،  (3)
 (.10/249أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)



 715 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)كاتبع المرادؼ

يكافق كثيرا  ما تناكلو أبك حياف مف تعري ات ألفعل  (2)كلعل تعريف خالد األزىرؼ 
 ".أفعل لزيادة  احبة عم  غيره في أ ل ال علكىك الك ف المبني عم  الت ةيل، فيقكؿ: "

 

َـّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَف  وجو تخر ج قولو تعالى  -655 في مجية أفعل التفضيل مفرد وما  ُث
 بعده جمع

 ".مع ككف األكؿ غير م رد" : (3)قاؿ ابف مالؾ

اِفمِ  قكلو فأمَّا : " (4)أبك حياف كيقكؿ ْدنااُه أاْس الا سا دا َـّ را يفا ُث
ف ما يكك  عم  أفْ  فيتخرج (5)

، كقامت   تو مقامو، أؼ: أاس الا قكـٍ سافميف، كال خبلؼ في أنو ا  ُأةي ت إليو أاْفعاُل محذكف
، كأفةُل ناسٍ ، ، كيجكز: أفةُل قكـٍ يةاؼ إل  اسـ الجمع، فتقكؿ: أفةُل القكـ، كأفةُل الناسِ 

ز في الجمع ألفَّ القكـ ليس مف أل اظ ذا كلـ ياجُ . كجاز تنكير ىتريد: أفةُل القكـِ، كأفةُل الناسِ 
نما ىك مف األل اظ الم ردة، فميـ أفْ   ."يخ  كه بترؾ أؿ الجمكع، كاا
 التوضيح والتحميل:             

اِفِميفا   كجو تخريج قكلو تعال استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ْدنااُه أاْس الا سا دا َـّ را  ُث
 .رد كما بعده جمعفي مجيء أفعل الت ةيل م 

 في ىذه المسألة. حياف أبك إل  ما قالو (7)، كابف عادؿ الحنبمي(6)السميف الحمبيكذىب 
 

 

 

                                                 

 (. 654)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/92خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (2)
 (.3/62شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.10/281أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 .] 5: التيف[ (5)
 (.11/52السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (6)
 (.20/409ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (7)
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 عمة تنكير أفعل التفضيل  -656
ةاؼ مَُّة لزـك التنكير أفَّ أاْفعالا بعُض ما يُ كقاؿ بعض أ حابنا: عِ : " (1)أبك حياف قاؿ

ُل  إليو، فبل ُبدَّ أفْ   لكاحد، فمما لـز أفْ  ا  ؛ ألفَّ الكاحد ال يككف بعةا  جمعيككف المةاؼ إليو أْفعا
المبس، كلـ  را الم رد في مكةعو لعدـاخُت ر، فُ يِّ  -، كعمـ ذلؾ مف جية أْفعالا ا  يككف جمع
 ال ُبدَّ أفْ  ا  مع، كالم رد إذا كاف في مكةع جمعيككف فيو أؿ ألنو م رد في معن  ج يمكف أفْ 

آثركا الرجكع إل  األ ل مف الجمع لـ  بل ُبدَّ مف أؿ؛ ألنيـ إفْ أتيت بالجمع ف يككف نكرة، فإفْ 
نما لـ يجز ألنو ال  يككنكا ليرجعكا في بعض كال يرجعكا في آخر؛ فبل يجكز: أفةُل رجاٍؿ. كاا

تككف لو جماعة مجيكلة ي ةميا، كىذا غير  فاسدة فيو؛ أال ترػ أفَّ كل شخص ال ُبدَّ أفْ 
نما ال اسدة في أفْ  ر، كاا  ."بأعيانيـ ُل الرجاِؿ، تريد الجنس أك جماعة  تقكؿ: أفة مستنكا

 التوضيح والتحميل:             

 .عمة تنكير أفعل الت ةيلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق خالد األزىرؼ 

 

 اسـ الفاعل الباب السادس والثالثوف :
 

 أخر   عدة أوزاف صياغة اسـ الفاعل إلى -657
 ".كتكازف في الثبلثي المجرد فاعبل  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

كىذا الذؼ ذكر الم نف مف أفَّ اسـ ال اعل مف الثبلثيِّ يككف : " (4)أبك حياف كيقكؿ
. ، كفاُعلا ، كفاِعلا  عم  فاِعٍل شامل  ألاةُرلو الثبلثة: فاعالا

عدؼ عم  غير فاِعل، كال ينقاس، كقاؿ النحكيكف: قد جاء اسـ ال اعل مف فاِعلا المت
ِمقاْت ن ُسو  ماْقنة، مف عا ْمنة، نحك عا ِمقاٍة، كفاعا فجاء عم  فاِعيل، نحك عاِشيق، كعم  فاِعماة، نحك عا

 الشيء، كعم  فاِعٍل، قالكا راِةعا فيك راِةع .
                                                 

 (.281-10/280أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.102-2/100خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (2)
 (.3/70شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.300-10/298أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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ـا فيك ساِلـ . كقد جاء فيو فا  ِم ِعيل، نحك كأمَّا ِمف فاِعلا البلزـِ ف اِعل  فيو قميل، نحك: سا
مي ِزيف كسا ، نحك: أِشٍر قياسو فاِعل  كفاْعبلُف كأاْفعالُ )ف. كقاؿ الم نف في بعض ت اني و: حا
ْديافا كأاْجيا  (ك ا  .را

، كقاؿ بعض أ حابنا: قياسو أفْ  نحك:  يككف في اآلفات كالِخماق كاأللكاف عم  أاْفعالا
ِيبا  ِنبا فيك أاْشناُب، كشا ، أاْشياُب. كفي االمتبلء كةدِّ فيك عاِميا فيك أاْعما ، كشا ه عم  فاْعبلفا

ـِ لاِزـا فاِعيبل ،  ذا كاف معتلَّ البل ، كفيما سكػ ذلؾ عم  فاِعٍل نحك أاِشٍر. كاا ْديافا يَّافا ك ا نحك: را
. ِقيُّ ِقيا فيك شا ، كشا ِنيا فيك غاِنيّّ ، كغا ِييُّ ِييا فيك حا  نحك: حا

ٍل، نحك كقد جاء اسـ ال اعل مف فاعالا عم  غير زنة ال  اِعل، ف ي المتعدؼ عم  ُفعا
يِّ ُقطاٍع، مف قاطا  د، مف سادا قكماو. كفي البلـز عم  فاِعيٍل، نحك عاِريف عا راِحماو، كفاْيِعٍل، نحك سا

. كفاْيِعٍل، نحك مايِّتٍ  كاٍد، ِمف جادا . كفاعَّاٍؿ، نحك جا ، كفاْيِعبلف، كعاِريج، مف عاراؼا كعاراجا ، مف ماتا
. حاف، منحك بايِّ  ، كقد ُخ ِّ ا، فقيل: ماْيت  كلاْيحاف. كفاْعبلف، قالكا: ناْعساف كناْعس ، مف ناعاسا ف باحا

تاعا:  ار تحت الظُّممة. ْكتاٍع، ِمف خا  كفاْكعاٍل، نحك خا

ُمضا كماُثلا فقميل، ق ل  مف فاُعلا كأمَّا فاعِ  ُملا  الكا في نحك حا ُدعا:  كطاُيرا كفاُرها كفاُةلا  ككا ككا
ابف خالكيو: لـ يشذ إال قكليـ فاُرها فيك  ل ككاِمل كطاِىر كفاِره كفاِةل ككاِدع، كقاؿحاِمض  كماثِ 

.  فاِره، كباقييا فييا ال تح كالةـ، فاسُتيني باسـ ال اعل مف فاعالا عف اسـ ال اعل مف فاُعلا

اؿ كق كذكركا أفَّ باب اسـ ال اعل مف فاُعلا بابو فاِعيل، كىك القياس، كال ينقاس فيو غيره.
، نحك: سا الم نف في بعض  ْعٍب. كماف قاسو لعدـ ت اني و: جاء فيو فاْعل  ْزٍف ك ا ْيٍل كحا

 ."السماع فُم يب

عاة   ُع كُشجا بااف  كُشجاع  كُفرات  كأْشجا كقد جاء فيو عم  غير ىذيف الكزنيف، فجاء فيو جا
، ُ كر  ِ ر  كغاْمر  كحا اء  كعا ف  كُكةَّ سا ِ ف  كحا ْرعاُف كحا ؽا مجرػ لبنيا، كماةييا أؼ: ةا ك ا

 ."كميا عم  فاُعلا 
 التوضيح والتحميل:             

 أخرػ. إل  عدة أكزاف ياغة اسـ ال اعل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
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 وجوه االعتماد السـ الفاعل -658
كال يعمل غير المعتمد عم   احب مذككر أك منكؼ أك عم  ن ي " : (1)قاؿ ابف مالؾ
 ".است ياـ مكجكد أك مقدر  ريح أك مؤكؿ أك

يعتمد  كذكر الم نف في غير ىذا الكتاب مف كجكه االعتماد أفْ : " (2)أبك حياف كيقكؿ
 قكؿ الشاعر: عم  حرؼ النداء، كأنشد

ػػػػػػػػػػػػػْكُءىاا ْيػػػػػػػػػػػػػِرؾا ةا ّيػػػػػػػػػػػػا ُمِكِقػػػػػػػػػػػػػدا  ناػػػػػػػػػػػػػارا  ِليا  فا
 

ْبِمػػػػػؾا تاْحِطػػػػػبُ   ْيػػػػػِر حا اِطبػػػػػا  ِفػػػػػْي غا ياػػػػػا حا كا
(3) 

 كلـ يذكر ذلؾ أ حابنا. 

غ في النداء ىك اعتماده عم  مك كؼ كّ المس)الم نفا ابُنو بدر الديف، فقاؿ: قد نازع ك 
ل؛ ألفَّ النداء مف محذكؼ، كليس حرؼ النداء؛ ألنو ليس كاالست ياـ كالن ي في التقريب مف ال ع

 .(خكاص األسماء

، عم   ا  ، فأجاز: إفَّ قاسميعتمد عم  إفَّ  كزاد بعض النحكييف في كجكه االعتماد أفْ  زيد 
ْيمار  ا  يككف قاسم أفْ  ، كزيد فاعل بو أغن  عف الخبر. كنسبو ال َّ ؼُّ إل  الب رييف. اسـ إفَّ

ُيبطل عمماو تأخيُره؛ ألنو  حرؼ  غيُر طالب لم عل، كأنو يختصُّ بالمبتدأ، كال (إفَّ )كال حيح أفَّ 
 كال عل. قكؼّّ 

عميو لـ يعمل فيو، كقكلؾ:  ا  مأنو إذا تباعد عنو معمكلو مقدَّ كذىب بعض النحكييف إل  
، كأكثر النحكييف يجيزكنو، كأبي العباس كغيره  ."عبدا هللِا جاريُتؾ أبكىا ةارب 

 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ كجكه االعتماد السـ ال اعل

 .  ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (5)ابف عقيلك  ،(4)كاتبع المرادؼ

 
                                                 

 (.3/72شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.10/323أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
كالنكيرؼ،  (143( كالثعالبي، اإلعجاز كاإليجاز )ص81في ال راىيدؼ، الجمل )ص البيت لمكميت بف زيد األسدؼ (3) 

 ، كلـ أقف عميو في ديكانو.(3/74نياية األرب )ج
 (. 670-669)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(ؼ، المراد (4)
 (. 196-2/195ابف عقيل، المساعد )ج (5)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (1)كقد كافق السيكطي
 

 جواز تقديـ معموؿ اسـ الفاعل عميوالخالؼ في  -659
 مساسل تتعمق باسـ ال اعل:: " (2)أبك حياف يقكؿ

ةارب  تريد: ةارب   ا  اسـ ال اعل عميو، فتقكؿ: ىذا زيداألكل : يجكز تقديـ معمكؿ 
فبل يجكز تقديـ معمكلو عميو، كقد ُسمع التقديـ لمظرؼ  (أؿ)بػ كاف مك كال   ، إال إفْ ا  زيد

لو خبلؼ. أك مجركر كالمجركر عميو. كفي إج بإةاٍفة أك بحرِؼ جرِّ غير زاسد  ا  ازة ذلؾ كتأكُّ
 إال تأخيُر الم عكؿ. -ا  زيد بلـُ مبلزـٍ باباؾ، كمررُت بةاربٍ فكذلؾ، ال يجكز في: جاءني غ

ؿ، ّد، أك إليو: غير، أك جِ  ا  ـ إذا كاف مةافض النحكييف التقديكأجاز بع ّق، أك أاكَّ حا
قُّ ةارٍب، كىذا زيد ا  جدُّ ةارٍب، كىذا زيد ا  غيُر ةارٍب، كىذا زيد ا  فأجاز: ىذا زيد ُؿ  ا  حا أاكَّ

 ةارٍب. كال حيح أفَّ ذلؾ ال يجكز.

فْ   حيح فالمشيكر كال -ا  زاسد، نحك: ليس زيد  بةارٍب عمر  بحرؼ جر ا  كاف مجركر  كاا
 ي عف أبي العباس منعو".بةارٍب. كُحكِّ  ا  از التقديـ، فتقكؿ: ليس زيد  عمر جك 

 التوضيح والتحميل:             

جكاز تقديـ معمكؿ اسـ ال اعل خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .عميو

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)كقد كافق السيكطي
 

 تقديـ المفعوؿ عمى المبتدأ جواز  الخالؼ في -660
بتدأ مف مانِع الثانية: يجكز تقديـ الم عكؿ عم  المبتدأ إذا عاِرؼا الم: " (4)أبك حياف قاؿ

، في: عمر عمر   ا  تقديـ، مثالو: زيد كاف المعمكؿ لشيء مف سبب  . فإفْ اُ ةارب  زيد ك  ك ةارب 

                                                 

 (.3/69ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
 (.10/355أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.3/72ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.10/356أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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بلؼ: أجاز ذلؾ الب ريكف المبتدأ خ ف ي تقديمو عم  -ا  مبتدأ، نحك: زيد  ةارب  أبكه عمر ال
. حيف رفع الةمير كلـ يرفع السبِبيزيد  ةارب  أبكه، كما جاز ذلؾ  ا  عمر ، فتقكؿ: كالكساسي

 كمنع ذلؾ ال راء.

األكؿ، نحك: زيد  أبكه ةارب  كاف اسـ ال اعل خبرا مبتدأ ىك مف سبب المبتدأ  فإفْ 
ؿ الكفمنعا تقديا  -ا  عمر   ."كال راء، كأجاز ذلؾ الب ريكف  ساسيمو عم  المبتدأ األكَّ

 التوضيح والتحميل:             

  .جكاز تقديـ الم عكؿ عم  المبتدأخبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)كقد كافق السيكطي
 

 تقديـ المفعوؿ عمى اسـ الفاعلعدـ جواز  -661
ـِ فاعٍل خبر الثالثة: إذا كاف اسـ ال اعل : " (2)أبك حياف قاؿ عف  ا  كما ُعطف عميو مف اس

ا كتارُكو   أك جمع، نحك: ىذاف ةارب  مثنِّ   أنو ال يجكز تقديـ الم عكؿ عم فالمن كص  -زيد 
 مح ىنا، لك قمت: ةارب  كتارُكو. قالكا: ألفَّ ال عل ال ي ا  اسـ ال اعل، فبل تقكؿ: ىذاف زيد

كا يجرؼ ال -كيترُكو ا  ىذاف يةرُب زيد منع في: مررُت برجميِف لـ ياُجز. كعم  ىذا الذؼ نا ُّ
 ."كتارُكو ا  تارِكو، كجاءني رجبلِف ةارب  عمر ك  ا  ةارٍب عمر 

 التوضيح والتحميل:             

 .عدـ جكاز تقديـ الم عكؿ عم  اسـ ال اعلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ما ذىب  (3)كقد كافق السيكطي
 

 

 

 
                                                 

 (.3/72ىمع اليكامع )جسيكطي، ال (1)
 (.10/356أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.3/72ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
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 بالالـ معموؿ اسـ الفاعل المتلخَّرجواز جر  -662
رَّ  ر أفْ في معمكؿ اسـ ال اعل المتأخِّ  ا  الرابعة: يجكز ف يح: " (1)أبك حياف قاؿ ُيجا

 بالبلـ، كال يجكز ذلؾ في ال عل إال مع التقديـ، كأمَّا مع التأخير فباُبو الشعر، قاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَّقااٍت  ُمشا  ِلْمُجُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااِسـْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباقاِر الحا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ كا ِب، عا
(2) 

ا ُيِريُد  ككذلؾ في أبنية المبالية، قاؿ تعال    فاعَّاؿ  ِلما
(3)   ِِبيد ـٍ ِلْمعا لُّؾا ِبظابلَّ ماا را كا

(4)، 

 كقاؿ الشاعر:

... ... ... ... 
 

ـُ فاُعػػػػػػػػػػػػػكؿُ   ػػػػػػػػػػػػػا قاػػػػػػػػػػػػػاؿا الِكػػػػػػػػػػػػػراا قاػػػػػػػػػػػػػُؤْكؿ  ِلما
(5) 

           التوضيح والتحميل:    

 .عدـ جكاز تقديـ الم عكؿ عم  اسـ ال اعلاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 

 الصفة المشبية باسـ الفاعل الباب السابع والثالثوف :
 

 الخالؼ في زماف الصفة المشبية -663
 ".كالبكاقي تجرػ عم  مثميا ال ةدىا" : (6)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.357-10/356أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 . (128)صالمؤتمف كالمختمف ، السدكسي في اآلمدؼز بف لكذاف زّ خُ البيت ل (2) 
 .] 107: ىكد[ (3)
 .] 46: ف مت[ (4)
كالقػػػالي، أمػػػالي القػػػالي ( 73قدامػػػة بػػػف جع ػػػر، نقػػػد الشػػػعر )ص فػػػي مسػػػمكأؿ بػػػف عاديػػػاء اليسػػػانيىػػػذا عجػػػز بيػػػت ل (5) 

كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاىد ( 2/626كالعينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة )ج (1/236كالبكػػػرؼ، سػػػمط الآللػػػي )ج (1/270)ج
 ،(108ابػػف طباطبػػا، عيػػار الشػػعر )صفػػي  لػػرحيـ الحػػارثيعبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد ا، كنسػػب البيػػت ل(2/532المينػػي )ج
 ك دره:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّدّ  ـا سا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلا قا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّدّّ ِمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خا  ِإذاا سا
 

 ... ... ... .. 
 

 
 (.3/90شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
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ف ىذه ال  ة، كذكر ذكر في أرجكزتو، كلـ يتعرض الم نف لزما: " (1)أبك حياف كيقكؿ
 فقاؿ:

اِةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  ِزـٍ ِلحا ا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف الا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكُغيا  كا ا
 

ػػػػػػػػػػػػػاِىرِ   ِمْيػػػػػػػػػػػػػِل الظا ْمػػػػػػػػػػػػػِب جا ػػػػػػػػػػػػػاِىِر القا طا كا
(2) 

 كىي مسألة خبلؼ: 

 تككف بمعن  الحاؿ. ذىب أكثر النحكييف إل  أنو ال يشترط أفْ 

 برجلٍ  قكؿ: مررتُ ت كذىب أبك بكر بف طاىر إل  أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة، كأجاز أفْ 
 غدا ، فتككف بمعن  المستقبل. االبفِ  حاةرِ 

كذىب السيرافي إل  أنيا أبدا  بمعن  الماةي. كىك ظاىر كبلـ األخ ش، قاؿ: ال  ة 
 بن  منيا قد فعل.يُ  ال يجكز تشبيييا إال إذا ساغ أفْ 

تاذ أبي ك اختيار األسكذىب ابف السراج كال ارسي إل  أنيا ال تككف بمعن  الماةي. كى
 فحسف الكجوِ  الكجوِ  حسفِ  برجلٍ  كسكاء أرفعت أـ ن بت، ألنؾ إذا قمت مررتُ )عمي، قاؿ: 

و في عمميا تا كَّ قُ  كا قْ يت باسـ ال اعل لـ تا بِّ ا شُ مّ ثابت في الحاؿ، ال تريد مةيا  كال استقباال ؛ ألنيا لا 
 .(في الزمانيف

قاؿ: ال يريد السيرافي  راج بأفْ كقد جمع بعض أ حابنا بيف قكؿ السيرافي كقكؿ ابف الس
نما يريد أنيا ثبتت قبل اإلخبار عنيا، كدامت إل   بقكلو )إنيا لمماةي( أفَّ  ال  ة انقطعت، كاا

جدت كقت اإلخبار، فبل فرؽ بيف القكليف عم  كقت اإلخبار. كال يريد ابف السراج أنيا إنما كُ 
 ىذا.

ل اعل ت ارقو في أنيا ال تكجد إال : قاؿ بعةيـ: كال  ة المشبية باسـ ا(البسيط)كفي 
كةعيا كذلؾ لككنيا   ة دالة عم   ذلؾ ليس عم  جية الشرط، بل إفَّ  حاال . كتقدـ أفَّ 

الثبكت، كالثبكت مف ةركرتو الحاؿ، كأما عم  جية الشرط فتككف حينسذ ي ح تأكيميا بالزماف، 
 ."كال يشترط إال الحاةر ألنو المناسب. انتي 

 ل:             التوضيح والتحمي

 .زماف ال  ة المشبية خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

                                                 

 (.15-11/14أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.42ابف مالؾ، األل ية )صفي  بف مالؾالبيت ال (2) 
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيشك  ،(2)كالسمسيمي ،(1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (4)كقد كافق السيكطي
 

 تابع معموؿ الصفة المشبية -664
فنقكؿ:  معمكؿ ال  ة المشبية، ـ عم  تابعكقد أغ ل الم نف الكبل: " (5)حياف أبك قاؿ
سمع مف كبلميـ، ىكذا زعـ الزجاج، فبل يتبع بجميع التكابع ما عدا ال  ة، فإنو لـ يُ  يجكز أفْ 

ْيِنِو "اؿ جَّ ، كقد جاء في الحديث في   ة الدَّ الجميلِ  الكجوِ  الحسفُ  يجكز: جاءني زيد   ُر عا أاْعكا
 نظر في ذلؾ.يُ  ، فاليمن    ة لعينو، كعينو معمكؿ ال  ة، فينبيي أفْ (6)"لُيْمنا ا

معمكؿ ال  ة محاؿ أبدا  عم  األكؿ، فأشبو  ل منع ذلؾ بعض شيكخنا بأفَّ كعمَّ 
الكجو.  الحسفِ  بزيدٍ  مـ أنؾ ال تعني مف الكجكه إال كجو زيد في نحك: مررتُ المةمر؛ ألنو قد عُ 
رحمو هللا  -النحاس الحمبيمد بف ػل أيةا  الشيخ بياء الديف أبك عبد هللا محكحك  لي ىذا التعمي

عف عبد المنعـ اإلسكندراني مف تبلميذ ابف برؼ، قاؿ لي: كقد كاف ظير لي ما يشبو ىذا،  -
فْ  كىك أفَّ  سندت إل  زيد مثبل ، فقد تبيف الكجو بال  ة، فبل أُ  ال  ة ىي في الحقيقة لمكجو كاا

 ييف.يحتاج إل  تب

ك ف يُ   جاز أفْ قمت لو: ال  ة قد تككف ليير التبييف، كالمدح كالذـ كغيرىما، فيبلَّ 
 ب  ات ىذه المعاني؟

ذا امتنع تأتي لمتبييف، كمجيسيا لِ  فقاؿ: أ ل ال  ة أفْ  ما ذكرت ىك بحق ال رع، كاا
 يمتنع ال رع. األ ل فأحرػ أفْ 

مل؛ ألنيا عممت تشبييا  باسـ امتنع ذلؾ ألنيا ةعي ة في الع)كقاؿ بعض أ حابنا: 
 انتي . (تعمل في المك كؼ كال  ة معا   أفْ  كا قْ ال اعل العامل بشبيو لم عل، فمـ تا 

                                                 

 (. 684-683)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.634-2/633ش اء العميل )جالسمسيمي،  (2)
 .(2777-6/2776)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.80-3/79ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.36-11/34أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .  ]7123: رقـ الحديث9/59كر الدجاؿ، البخارؼ،  حيح البخارؼ، ذ[ (6)
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د كالتككيد كأنيما المؤكَّ  رؽ بينيما بأفَّ فُ  د كالتككيد، إال إفْ كيةعف ىذا بعمميا في المؤكَّ 
 بلؼ ال  ة.د، بخالتككيد لـ يدؿ عم  معن  زاسد في المؤكَّ  شيء كاحد؛ ألفَّ 

ررت، كال مجركر جا  بت، أك فعت، أك من كب نا المعمكؿ كىك مرفكع را  فإذا أتبعتا 
 تبع المجركر عم  المكةع مف ن ب أك جر.يُ  يجكز أفْ 

 الحسفِ  بالرجلِ  عم  مكةعو مف الرفع، فأجاز: مررتُ  تبع المجركرُ يُ  كأجاز ال راء أفْ 
 ن سو كالرجل مع جر المعمكؿ، كأنؾ قمت: الحسفِ ، برفع رجلكال اليدِ  و، كىذا قكؼّّ ن سُ  الكجوِ 
 سمع منيـ في ىذا الباب.ح س بمنع ذلؾ، كأنو لـ يُ و. كقد  رّ جمُ ه كرِ يدُ  و، كقكؼّّ و ن سُ كجيُ 

كا عم  أنو ال يجكز، ال تقكؿ: ىذا عطف عم  معمكليا المجركر ن با  فن بُّ يُ  ا أفْ كأمَّ 
فْ ، كذلؾ بخبلؼ اسـ ال اعلكالبدفا  الكجوِ  حسفُ  اختمف التأكيل فيو، فبعةيـ  ، فإنو يجكز كاا

ا ىنا يقكؿ: ىك عطف عم  المكةع، كبعةيـ يقكؿ: ىك عم  إةمار فعل، كىك ال حيح. كأمَّ 
ال عل ال يشبو، إنما يشبو الك ف ال  بل يجكز ال عم  المكةع كال عم  إةمار ال عل؛ ألفَّ ف

ية ال تعمل مةمرة، بخبلؼ اسـ ال  ة المشبَّ  ن ب؛ ألفَّ فعمو. كال يجكز إةمار   ة تا 
و. فيذا مف زيدا  ةارلُ  و، فتقديره: أنا ةارب  ال اعل، فإنو يعمل مةمرا ، تقكؿ: أنا زيدا  ةارلُ 

 ال كارؽ التي بيف الك ف المشبو كاسـ ال اعل المشبو بو.

؛ كجيا  كيدٍ  كأجاز البيداديكف الخ ض في المعطكؼ عم  المن كب، فتقكؿ: ىذا حسف  
 رت، فكأنيا مم كظ بيا.ثُ ةافة قد كا اإل ألفَّ 

كمنيا أنو ال يجكز تقديـ معمكليا عمييا، كال ال  ل بينيما، كأنو ال يككف إال سببيا ، كأنو 
ةمر فييا المك كؼ كيةاؼ معمكليا إل  مةمره، كأنيا إذا كانت كمعمكليا داخبل  يُ  ح أفْ قبُ يا 

ا اسـ ال اعل فيجكز دخمت بعد اإلةافة. كأمَّ  نا أؿرْ ، كذلؾ إذا قدَّ عمييما أؿ كاف األحسف الجرّ 
 -في الحرب -ةارب   فتقكؿ: زيد   ،المذككر في بابو، كال  ل بينيما تقديـ معمكلو عميو بشرطو

ةاؼ معمكلو إل  ةمر فيو المك كؼ، كيُ يُ  ح أفْ قبُ . كمعمكلو يككف سببيا  كأجنبيا ، كال يا األبطاؿا 
الن ب كما يككف أحسف في معمكؿ ال  ة  (الةارب اليبلـ)في نحك  ةميره. كاألحسف
 ."رت دخكؿ أؿ فييما قبل اإلةافةالمشبية إذا قدَّ 

 التوضيح والتحميل:             

 .تابع معمكؿ ال  ة المشبيةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 أبك حياف في ىذا االستدراؾ. ما ذىب إليو (2)كقد كافق السيكطي
 

 (َمْعُمْوَجاة( و َمْشُيوَخاةالخالؼ في رفع   -665
اء ك  اف، كاختمف في جكاز الرفع بيما، جا كْ مُ عْ اء كما كخا يُ شْ مسألة: ما : " (3)أبك حياف قاؿ

غير  ـ الجرياف، كان  ل بأنو قد يعملفذىب ال ارسي إل  جكاز ذلؾ، ثـ اعترض عم  ن سو بعد
فْ  -كبابو را كا أعْ  ىذا بأفَّ  دَّ أبكه. كرُ  را كا بأعْ  ررتُ الجارؼ، نحك: م لمجارؼ؛  و  بِ شْ مُ  -كاف غير جارٍ  كاا
اءجمع، كلو مؤنث، ك   كيُ ثنَّ أال ترػ أنو يُ  جمع   كال يُ ثنَّ ال يشبو الجارؼ؛ أال ترػ أنو ال يُ  ماْشُيكخا

 ؤنث.كال يُ 

 بو الجارؼ.كر، فإنو أيةا  ال يشيرفع كما يرفع عُ  : ينبيي أفْ قمتا  فإفْ 

فْ قمتُ  ا ما يشبو الجارؼ، فكيف ما كاف يعمل، كأمَّ لـ يشبو الجارؼ ىك جمع لِ  : ىك كاا
اءمجارؼ، ل، كال ىك جمع لمجارؼ كال لممشبو ىذا فبل يشبو الجارؼ  يك ف بو ألنو مف  كماْشُيكخا

في  جُ مْ ج، كالعِ مْ لعِ اء فمف ل ع اجا كْ مُ عْ ا ما ف، كأمَّ يِّ الك ف بو با  يخ   ة، فأمرُ يخ، كالشَّ ل ع الشَّ 
 ."ـ أ موىُّ كا األ ل ىك اليميع، لكف قد جرػ مجرػ األسماء، فالك ف بو عم  تا 

 التوضيح والتحميل:             

اء(رفع في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ْعُمْكجا اء( ك)ما  .)ماْشُيكخا

 

 الخالؼ في تشبيو الفعل الالـز بالفعل المتعدي -666
مسألة نختـ بيا الباب: اختم كا في تشبيو ال عل البلـز بال عل : " (4)ك حيافأب قاؿ

 أا قَّ  ا تا  و باسـ ال اعل المتعدؼ؛ فأجاز ذلؾ بعض المتأخريف، فتقكؿ: زيد  ك  ُ  وا بِّ المتعدؼ كما شُ 

                                                 

 .(2805-6/2804)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.87-3/86ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (2)
 (.54-11/53أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .54ص، المرجع السابق (4)
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بما  كاستدؿَّ الشحـ تشبييا  بالم عكؿ بو.  ، كن بتا أقَّ  ا في تا  و، فأةمرتا حمُ شا  أا قَّ  ا ، أ مو: تا ـا حْ الشَّ 
مااءا "ركؼ في الحديث:  اناْت ُتْيرااُؽ الدِّ  .(1)"اْمراأاة  كا

نع مف ذلؾ األستاذ أبك عمي، كقاؿ: ال يككف ذلؾ إال في ال  ات كأسماء ال اعميف كما 
لكا األثر عم  أنو عم  إسقاط حرؼ الجر أك عم  إةمار فعل، أؼ: كالم عكليف، كقد تأكَّ 

 ".منيا. كىذا ىك ال حيح إذ لـ يثبت ذلؾ مف لساف العرب الدماءا  يق هللاُ يرِ بالدماء، أك: يُ 

 التوضيح والتحميل:             

تشبيو ال عل البلـز بال عل خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .المتعدؼ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيش، ك (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (4)طيكقد كافق السيك 
 

 إعماؿ المصدر الباب الثامف والثالثوف :
 

 مجية المصدر خبراا صرفاا  -667
و عم  عاممُ  مف ال عل معمكؿ   يجيء بعد الم در الكاسف بدال  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".األ ح البدؿ ال المبدؿ منو

 كر، كمنو:فا  عاريا  مما ذُ كقد جاء الم در خبرا   ر : " (6)أبك حياف كيقكؿ

 

                                                 

السيكطي، تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ، كقػكت [ك ]199/51: رقـ الحديث2/84ابف مالؾ، المكطأ، المستحاةة، [ (1)
  .] 105: رقـ الحديث1/62ال بلة، 

 (. 685)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 .(6/2820)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.13-3/12ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.3/125شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.11/112لسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األند (6)
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ِطػػػػػػػػػػػيَُّيـْ  ماػػػػػػػػػػػيَّ ما ػػػػػػػػػػػْحِبْي عا ػػػػػػػػػػػا  ا  ُكُقْكفػػػػػػػػػػػا  ِبيا
 

ػػػػػػػػػػػػلِ   مَّ تاجا ػػػػػػػػػػػػ  كا ياُقكُلػػػػػػػػػػػػْكفا الا تاْيِمػػػػػػػػػػػػْؾ أاس 
(1) 

 ."كفا  بيا  حبي. كال ينقاس مثل ىذا لقمتوقُ كُ  تقديره: كقفا  

 التوضيح والتحميل:             

 .ا   رفا  مجيء الم در خبر استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيش، ك (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف. (5)، كابف عادؿ الحنبمي(4)ككافق السميف الحمبي

 

 مجية المصدر النائب عف الفعل ُمصغراا  -668
  يرا ، كذلؾكقد جاء نكع مف ىذا الم در الناسب عف ال عل مُ : " (6)أبك حياف قاؿ
دا  زيدا ، يْ كا عرب إذ ذاؾ، كتجكز إةافتو إل  ال اعل، فتقكؿ: رُ في أحد استعماالتو، فيُ  دا  يْ كا قكلؾ رُ 
 ."زيدٍ  دا يْ كا إةافتو إل  الم عكؿ، فتقكؿ: رُ  زيدا . كتجكز أيةا   ؾا دا يْ كا كرُ 

 التوضيح والتحميل:             

 .ل عل ُم يرا  مجيء الم در الناسب عف ااستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (7)ناظر الجيشكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في استدراكو عم  ابف مالؾ. (8)ككافق األشمكني
 

                                                 

( كأبي بكر األنبارؼ، 115كأبي الخطاب القرشي، جميرة أشعار العرب )ص( 24المرغ القيس في ديكانو )ص البيت (1) 
( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب 2/802كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج (23شرح الق اسد السبع )ص

   (.  3/224)ج
 (. 695)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( المرادؼ، (2)
 .(2866-6/2865)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.7/649السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (4)
 (.13/154ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (5)
 (.11/112أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 .(2868-6/2867)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.99-3/98األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (8)
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 الخالؼ في جواز نصب المصدر الُمصغر -669
 كاختم كا في الن ب بو: فذىب المبرد إل  أنو ال يجكز؛ ألفَّ : " (1)أبك حياف قاؿ
األسماء،  صالت يير مف خكا مف ذلؾ كما منع اسـ ال اعل مف العمل؛ ألفَّ  ت ييره يمنع

 .". كذىب غيره إل  أنو يجكز الن ب بودا  يْ كا رُ فالن ب بعده إنما يككف بال عل النا ب لِ 

 التوضيح والتحميل:             

 .جكاز ن ب الم در الُم يرخبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (2)ناظر الجيشبع كات

 ما ذىب إليو أبك حياف في استدراكو عم  ابف مالؾ. (3)ككافق األشمكني
 

 الخالؼ في السبب الذي عمل ألجل المصدر وىو ُمصغر -670
 ير، كلـ يعمل اسـ كاختم كا في السبب الذؼ عمل ألجمو كىك مُ : " (4)أبك حياف قاؿ
ما اسـ ال عل، لَّ  دا يْ كا عم  رُ  ر حمبل  فذىب ال ارسي إل  أنو إنما عمل كىك م يَّ   ير:ال اعل المُ 

 ل، كقكلو:مِ و في الم ع عا يا شابا 

ِيػػػػػػػػػػػـْ  ػػػػػػػػػػػا ثاػػػػػػػػػػػْدُؼ ُأمِّ ِميػػػػػػػػػػػا  ُجػػػػػػػػػػػدَّ ما ْيػػػػػػػػػػػدا عا  ُركا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِيفُ   ـْ ُمتاما ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُكدُّ إلاْيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا
(5) 

 ير ع ال عل المُ أبا عمي يمنع مف إعماؿ الم در المكةكع مكة كىذا يقتةي أفَّ  
 .دا  يْ كا فيما عدا رُ 

عممو ليس بالشبو  السبب في جكاز إعمالو أفَّ  كزعـ أبك بكر بف طاىر كابف خركؼ أفَّ 
نما عمل لكةعو مكةع ال عل، فبل يقدح الت يير في إعمالو، بخبلؼ اسـ  كاسـ ال اعل، كاا

                                                 

 (.11/112أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 .(6/2868)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)
 (.3/99األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (3)
 (.113-11/112أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
كاأل معي، ( 85ابف السكيت، الكنز الميكؼ )صك  (1/243سيبكيو، الكتاب )ج في لمالؾ بف خالد اليذلي البيت (5) 

( كأبي محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو 2/145كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (75اإلبل )ص
   .  (1/71)ج
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 يعمل ل، فكجب أالَّ بعده عف شبو ال عال اعل، فعممو لشبيو بال عل المةارع، كالت يير يُ 
  يرا .مُ 

كغيرىا مف  دا  يْ كا قاؿ بعض أ حابنا: كىذا ىك ال حيح عندؼ، كسكاء في ذلؾ رُ 
 ."رة المكةكعة مكةع ال علالم ادر الم يَّ 

 التوضيح والتحميل:             

السبب الذؼ عمل ألجل الم در خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .كىك ُم ير

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشتبع كا

، (2)كافق أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب إليو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني كقد
 في ذلؾ أيةا . (4)األشمكني، ك (3)خالد األزىرؼ  كتابعيـ

 

بقاة معمولو -671  الخالؼ في حذؼ المصدر وا 
بقاء معمكلو، فمنيـ ما مسألة: اختم كا في حذ: " (5)أبك حياف قاؿ ف منع ؼ الم در كاا

ف أجاز حذفو إذا كانت الداللة عميو قكية؛ حذؼ. كمنيـ ما ذلؾ ألنو مك كؿ، كالمك كؿ ال يُ 
حذؼ المةاؼ لداللة األكؿ عميو، كيبق  عممو في المةاؼ ألنو في معن  المنطكؽ، كما قد يُ 
لُّؾا تا ىاْل  إليو، قيل: كمنو قكلو تعال :  ، عم  قراءة الكساسي، التقدير: ىل (6) ْستاِطيُع را

معمكؿ  (7) أاْف ُينازِّؿا  ؾ مقامو، فأعرلو بإعرابو، كؾ، حذؼ سؤاؿ، كأقاـ رلَّ رلِّ  تستطيع سؤاؿا 
يقـك  ال عل لميير، كال يقاؿ: ىل تستطيع أفْ  ؛ ألفَّ ْستاِطيُع تا  لمسؤاؿ المحذكؼ؛ ألنو ال يتعمق بػ

 ."اؿ المحذكؼعم  تعمقو بالسؤ  زيد، فدؿَّ 

 
                                                 

 .(2869-6/2868)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.1/507عبد القاىر الجرجاني، المقت د في شرح اإليةاح )ج (2)
 (.288-2/287خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.99-3/98األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (4)
 (.11/113أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .] 112: الماسدة[ (6)
 .] 112: الماسدة[ (7)
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 التوضيح والتحميل:             

بقاء معمكلوخبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .في حذؼ الم در كاا

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذا االستدراؾ. (1)كقد كافق السيكطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.3/58ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (1)
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   الرابع المبحث
 مسائل في المجرورات
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 حروؼ الجر سو  المستثنى بيا والثالثوف : باب التاسعال
 

 عند الكوفييف مصطمحا حروؼ الضافة وحروؼ الصفات -672
 باب حركؼ الجر"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

ةيف ال عل إل  كيسمييا الككفيكف حركؼ اإلةافة ألنيا تُ : " (2)أبك حياف كيقكؿ
حدث   ة في االسـ، فقكلؾ: تُ   ات ألنيااالسـ؛ أال تراه يرلط بيف االسـ كال عل، كحركؼ ال 

 ."الدار كعاء لمجمكس ت عم  أفَّ دلَّ  (فيػ)في الدار، ف جمستُ 

 التوضيح والتحميل:             

م طمحا حركؼ اإلةافة كحركؼ ال  ات عند استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .الككفييف

 أبك حياف في ىذه المسألة.   ما ذكره (5)كناظر الجيش، (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

ما ذىب إليو أبك حياف كتبلميذه في تسمية ىذا الم طمح عند  (6)كيكافق السيكطي
 النحكييف.

 

 عمة عمل حروؼ الجر -673
ىذه الحركؼ لشبييا بال عل في االخت اص بما دخمت  كعممْت : " (7)أبك حياف قاؿ

د، ما الرفع مف إعراب العُ  عمل رفعا ؛ ألفَّ ما دخمت عميو فةمة، فمـ ت ألفَّ  عميو. ككاف عمميا الجرَّ 
 عميو مكةعو ن ب؛ بدليل الرجكع إليو في الةركرة، فمك ن بْت  ما دخمْت  كلـ تن ب ألفَّ 

                                                 

 (.3/130شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.11/115أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 696)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (. 2/245ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 .(6/2871)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.414-2/413اليكامع )ج السيكطي، ىمع (6)
 (.11/115أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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يككف الن ب بال عل، كدخل الحرؼ إلةافة معن  ال عل إل  االسـ، كما في: ما  الحتمل أفْ 
 ."الجر ر الرفع كالن ب لـ يبق إالذَّ ا تعإال زيدا ، فممَّ  ةرلتُ 

 التوضيح والتحميل:             

 .عمة عمل حركؼ الجراستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (1)السيكطي كأيد

 

 مف معاني   مف ( أنيا تفيد التبييف -674
 ".كال عل كالحرؼ ليسا كذلؾ" : (2)قاؿ ابف مالؾ  

فإنا نجد كثيرا  مف الحركؼ يككف لمعاف كثيرة ي يـ كأما الحرؼ : " (3)كيقكؿ أبك حياف  
فإنيا تككف البتداء الياية، كلمتبعيض،  (مف)منو كل معن  منيا حالة التركيب، كذلؾ نحك 

 ."كلـ يعرب شيء منيا كلمتبييف، عند مف يرػ ذلؾ،
 التوضيح والتحميل:  

ىا الحرؼ )مف(، أال استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر معن  مف المعاني التي ي يد  
 كىك التبييف.

 

 ( أـ ال؟اْيُمف الخالؼ في  ُمْف( المضمومة الميـ أىي اسـ مف بقية  -675
 ".كمةمكمتيا في القسـ بالربّ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

المةمكمة الميـ، ىل ىي  (ُمف)كالنحكيكف قد ذكركا الخبلؼ في : " (5)كيقكؿ أبك حياف
 ْيُمف، فيي اسـ أك حرؼ جر:ابقية 

                                                 

 (.2/414السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.1/33شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.122-1/121التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (3)
 (.3/130شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.159-11/158التذييل كالتكميل )ج أبك حياف األندلسي، (5)
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فييا العرب  ْت عا سا ىذه الكممة قد اتَّ  ذلؾ بأفَّ   عم لذؼ ذىب إل  أنيا بقية اْيُمف استدؿَّ فا
، كىذا أكل  مف جعميا حرؼ (فمُ ايْ )بقية  (فمُ )يـ، فػأك  يـُ اا ف ك مُ بالتييير كالحذؼ؛ فقالكا: ايْ 

 ستقر ذلؾ في مكةع مف المكاةع.خ ض؛ ألنو لـ يا 

، بّ ف عم  الرَّ مُ ، كىـ ال يدخمكف ايْ (بّ الرَّ )عم   مف ذىب إل  حرفيتيا بدخكليا كاستدؿَّ 
المعرب  ف لكانت معرلة؛ ألفَّ مُ . كبأنيا لك كانت بقية ايْ بّ ف لما دخمت عم  الرَّ مُ فمك كانت بقية ايْ 

شيء منو، فبناؤىا عم  السككف دليل عم  حرفيتيا كأنيا ليست بقية  زيمو عف إعرابو حذؼُ ال يُ 
 ."فمُ ايْ 

 ل:             التوضيح والتحمي

)ُمْف( المةمكمة الميـ أىي اسـ خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .مف بقية )اْيُمف( أـ ال؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (3)السيكطي ككافق

 

 ضابط  حتى( -676
ا النتياء العمل بمجركرىا أك عنده. كمجركرىا إمَّ  (حت )كمنيا " : (4)مالؾ قاؿ ابف

مَّ   ريحا   بعض لما قبميا مف م يـ جمع إفياما   ، ا كبعض، كال يككف ةميرا  أك غير  ريح، كاا
لمف زعـ ذلؾ. كيختص تالي ال ريح  كال يمـز ككنو آخر جزء أك مبلق  آخر جزء خبلفا  

بداؿ حاسيا عينا  المنتيي بو بق د زيادة ما  ".لية ىذلية ، كيجكز عط و كاستسنافو. كاا

تقكؿ: إذا كاف بعدىا م رد مخ كض  ةابط حت  أفْ )قاؿ بعض شيكخنا: : " (5)كيقكؿ أبك حياف
ذا كقع بعدىا اسـ م رد مرفكع أك من كب فيي  أك فعل مةارع من كب فيي حرؼ جر، كاا

 .(كقع بعدىا جممة فيي حرؼ ابتداء حرؼ عطف، فإفْ 

                                                 

 (. 701)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/253ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/481السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.3/166شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.11/252أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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مف حركؼ االبتداء فإنيا تقع بعدىا جممة مف فعل  : اعمـ أنيا إذا كانت حرفا  كقاؿ أيةا  
ذا كقع بعدىا إفَّ  كانت مكسكرة، بخبلؼ الجارة كالعاط ة،  كفاعل، كجممة مف مبتدأ كخبر. كاا

ذا قمت: سِ  كانت حت  حرؼ -لأدخُ  المدينة، كرفعتا  حت  أدخلُ  رتُ فإنيا تككف م تكحة. كاا
 رتُ منع مف ذلؾ، كسِ يا ال أُ مُ فأنا اآلف أدخُ  ككاف معناىا معن  ال اء، كأنؾ قمت: سرتُ ابتداء، 

 ةع المةارع مكةكع الماةي، كما جاء:يا، ثـ كُ متُ خا فدا 

ػػػػػػػػػْكـٍ قاػػػػػػػػػْد ناػػػػػػػػػراػ أاْمػػػػػػػػػِس ِفػػػػػػػػػيُيـُ  ْمػػػػػػػػػِرؼ ِلقا  لاعا
 

ِثْر   ػػػػػػػػػػػػػِر الػػػػػػػػػػػػػدَّ كا ػػػػػػػػػػػػػاِر كاالعا ػػػػػػػػػػػػػرااِبطا لؤلاْميا ما
(1) 

   التوضيح والتحميل:            

 في القكاعد النحكية. )حت (في ةابط الاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (2)السيكطي كأكد

 

 أوجو الفرؽ بيف  حتى( و إلى( -677
 ".كمنيا )حت ( النتياء العمل بمجركرىا أك ةده" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ينبيي  فركؽ  (إل )ك (حت )ؼ: بيف ابف ىشاـ الخةراك  قاؿ: " (4)ناظر الجيشكيقكؿ 
 تعرؼ: أفْ 

فبل ينت ب ال عل  (إل )، كأما (أف)ينت ب ال عل بعدىا بإةمار )حت (  منيا: أفَّ 
 .(إل )ت  تطمع الشمس، كال يجكز ذلؾ في تقكؿ: أسير ح (أف)بعدىا بإةمار 

ل  معن  (كي)ال عل بعدىا تخرج إل  معن   با ِ  نُ  إذا)حت (  فَّ كمنيا: أ  (إال أف)، كاا
  .(إل )ذلؾ في يككف  كما يذكر في إعراب ال عل كال

 ، كما أجازه أبك العباس مف ذلؾ باطل؛ لعدـ سماعو.كمنيا: أنيا ال تجر مةمرا  

                                                 

كابف منظكر، لساف العرب  (475كالجريرؼ، الجميس ال الح )ص (100قيس في ديكانو )صالمرغ ال البيت (1) 
 . (11/270كالزليدؼ، تاج العركس )ج (4/277)ج

 (.2/428السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.3/166شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.2991-6/2990)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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ما بعد حت  يككف  كمنيا: أنؾ تقكؿ: سرت إل  زيد، كال تقكؿ: سرت حت  زيد؛ ألفَّ 
ا ذكر قبميا بكجو شممو معو، أك فيما ىك مع م آلخر جزء، أك داخبل   ا مما قبميا، أك مبلقيا  جزء  

فْ  لـ يذكر فاألكؿ قكلؾ: أكمت السمكة حت  رأسيا، كةرلت القكـ حت  زيد، كالثاني  مقدر كاا
 قكلؾ: إنو ليناـ الميل حت  ال باح كي ـك األياـ حت  يـك ال طر، كالثالث قكلو:

ػػػػػػػػػػْي ُيخا ِّػػػػػػػػػػفا راْحماػػػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػػػِحي اةا كا ػػػػػػػػػػ  ال َّ  أاْلقا
 

 (1)تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ناْعماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو أاْلقااىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّادا حا  
 

و تعال : قكل ب كمتممؾ، كاألخيرفال عل داخل مع الزاد كال حي ة في أنو متاع كسب
ذلؾ في حكـ: سبلـ ىي طكؿ أمدىا حت  مطمع ال جر،  ؛ ألفَّ سبلـ ىي حت  مطمع ال جر

تعمل طكؿ ما تترككف حت  حيف، كتسالمعن :  و تعال : قيل ليـ تمتعكا حت  حيفككذلؾ قكل
ل  ن  و،  (إل ) في ىذا كمو كتزيد بما يخرج عف ىذا نحك: نمت النيار إل  ثمث الميل، كاا

نما ىي غاية دكف اشتراط، كليذا قاؿ سيبكيو فييا: كىي أعـ في الكبلـ  كجست إل  عبد هللا، كاا
 مف حت .

، ( إل)في  -أك تحقير، أك ةعف، كال يمـز ذلؾ ال تككف إال لتعظيـ،)حت (  كمنيا: أفَّ 
، كتخرج ىذا ىك المشيكر، كقيل: إنما يمـز ذلؾ في العاط ة، كقيل: ىذا الـز ليا حيث كقعت

ل  االبتداء كال يككف ذلؾ في  إل  العطف (حت ) عف حركؼ الجر )حت ( . كقد شذت (إل )كاا
  ."عامتيا مخت ة ، كىي بذلؾ شاذة عف العكامل؛ ألفَّ (إل )بكل ما فارقت بو 

             التوضيح والتحميل: 

 . أكجو ال رؽ بيف )حت ( ك)إل (عم  ابف مالؾ  ناظر الجيشاستدرؾ 

 

 ما يجوز في  كي( وال يجوز في  حتى( -678
فرع: اشتركت كي كحت  في أحد معانييا في أنيما لمتعميل، مثاؿ ":  (2)قاؿ أبك حياف

 ذلؾ:

                                                 

 (1/403سيرافي، شرح كتاب سيبكيو )جكأبي سعيد ال (1/97النحكؼ في سيبكيو، الكتاب )جألبي مركاف  البيت (1) 
خالد األزىرؼ، شرح الت ريح ك  (4/1620العيني، المقا د النحكية )جك  (5/97لشاطبي، المقا د الشافية )جا
 . (2/166)ج

 (.7/247أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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ي كما بعدىا أف الجنة، كمع ذلؾ يجكز في ك حت  أدخلا  الجنة، كأسممتُ  كي أدخلا  أسممتُ 
 يككف م عكال  لو، كال يجكز ذلؾ في حت .

نما جاز ذلؾ في كي ألفَّ   ليا محمميف في لساف العرب: كاا

بعدىا، كىي في ىذه الحاؿ ال  تككف حرؼ جر، فيككف الن ب بإةمار أفْ  أحدىما: أفْ 
 تككف م عكال  لو.

 الحاؿ م عكال  لو.، فتككف في ىذه تككف حرؼ ن ب، فتككف م درية كأفْ  كالثاني: أفْ 

بعدىا، فيي حرؼ جر لـ  ا حت  فبل تن ب بن سيا، إنما الن ب بإةمار أفْ كأمّ 
المةمرة بعد حت  كمف ال عل  ينسبؾ م در منيا كمف ال عل الذؼ بعدىا، إنما ينسبؾ مف أفْ 

المةمرة، كال يككف م عكال  لو إال ما كاف م درا  أك مقدرا  بو من كبا  عم   المن كب بأفْ 
 ."لشركط التي تقدمتا

       التوضيح والتحميل:       

 .في )حت ( هز اجك مكف في )كي( كال ي ينبيي جكازهما استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (2)، كناظر الجيش(1)كقد اتبع المرادؼ
 

( و ُربَّتا(  -679  مف لغات ُربَّ  ُربُّ
 ".ْت لّ ، كرا ْب كرا  بَّ كرا  ْت لّ كرُ  ْت لّ ، كرا ْب كرُ  بُ كرُ  بَّ كيقاؿ رُ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

ف النحكييف عم  ف أكردىا مِ . كىذه أكردىا ما ُربُّ ُرلَّتاكزاد غيره : " (4)كيقكؿ أبك حياف
 ."ُربَّ أنيا ليات في 

 التوضيح والتحميل:             

( ك)ُرلَّتا(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .مف ليات ُربَّ )ُربُّ

 

                                                 

 (.475)ص يل )القسـ النحكؼ(شرح التسيالمرادؼ،  (1)
 (.1890-4/1889تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (2)
 (.3/174شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.11/278أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (2)ابف عقيل، ك (1)ادؼكاتبع المر 

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (3)السيكطي ككافق

 

 الخالؼ في المحذوؼ نحو قوليـ  الِه أبوؾ(  -680
أبكؾ، حذؼ الـ الجر  أبكؾ، يريدكف: هللِ  مسألة: قالت العرب: الهِ : " (4)أبك حياف قاؿ

أبكؾ، قمبكا، كأبدلكا مف األلف  أبكؾ، كأ مو الهِ  يا يْ ميو. ثـ قالكا: لا ، كىك شاذ ال يقاس عكأؿْ 
نما قمبكا إل  ال كا البلـ إل دُّ را  : جاه،  جوٍ ، ككا ؼ  كْ : قُ  ا  اء، كما قالكا في قمب قا ي اء يمكةع العيف. كاا

، كال تح لـز تحريؾ األلف، ككانت إل  حرؼ الياء أخفّ  يككف عم  بناء الهِ  ا أرادكا أفْ مَّ ألنيـ لا 
االسـ  تككف لمتعريف؛ ألفَّ  فاء الكممة؛ ألنو ال ي ح أفْ  يا يْ ، ف ارت البلـ في لا لمبناء كأيفا 

تحت قاؿ: فُ ر مع المظير، كىذه م تكحة. كال يُ كسا ة؛ ألنيا تُ ر نيا، فبل تظير، كال تككف الجاتةمَّ 
مب ا قُ مَّ قاؿ: لا ؿ األلف. كال يُ أبكؾ لزكا يا يْ كسر في لا تُ  ا نقكؿ: يجب أفْ ؛ ألنَّ ألجل األلف في الهِ 

 راع  في القمب ذلؾ؛ إذ ال يمـز في القمب أفْ ا نقكؿ: ال يُ ي بناء الكممة األكل  كأ ميا؛ ألنَّ كعِ رُ 
بت أنيا فاء الكممة. مف ، فثؼ  كْ : قُ  ا  يككف الثاني عم  مثاؿ األكؿ؛ ألنيـ قد قالكا في قمب قا 

 (.)البسيط

يت بِّ مب، كشُ أبكؾ، قُ  يا يْ ( محذكؼ مف إلو، ثـ قالكا لا أبكؾ قكليـ )الهِ  ـ ابف كالد أفَّ كزع
 عميو.  عل بيا ىذا، كال دليلالزاسدة ال يُ  األلف الزاسدة بالمنقمبة عف األ ل. كىذا فاسد؛ ألفَّ 

أبكؾ الـ التعريف كالـ األ ل، كالباقية الـ الجر،  المحذكؼ مف الهِ  كزعـ المبرد أفَّ 
الـ الجر لمعن ،  ياف، كىما ما األلف منقمبة عنو كالياء. قاؿ: ألفَّ كبقي مف الكممة حرفاف أ م

كأبق  عممو.  -كىك حرؼ الجر - ذؼ حرؼ المعنقاؿ: حا يُ  كفتحت لؤللف، كىذا أكل  مف أفْ 
حذؼ. حرؼ معن ، فبل يُ  القياس، كىك أيةا   جدا  خارج عف حذؼ حرؼ الجر شاذّّ  كأيةا  فإفَّ 

حذفكف مف األ كؿ د يا قز في المكةع معن ، ك حرِ ألنيا ال تُ  تخ ي ا   حذؼا البلـ األ مية فتُ كأمَّ 
، الكممة قد  ارت عمما   زه في المكةع؛ ألفَّ حرِ ا الـ التعريف فبل معن  تُ ، كأمَّ كدـٍ  ، كيدٍ كثيرا  

 فبل ت تقر إلييا.

                                                 

 (. 718)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/284ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/429ع اليكامع )جالسيكطي، ىم (3)
 (.325-11/324أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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، ترجع البلـ أل ميا مف الكسر أبكؾ؛ إذ كاف ينبيي أفْ  يا يْ عم  المبرد بقكليـ: لا  دَّ كرُ 
ر كالـ التعريف. كقد المحذكؼ الـ الج ىذه البلـ الباقية ىي األ مية، كأفَّ  س عم  أفَّ  كقد نصَّ 

و لبناسو إال تةمنو معن  حرؼ الجر المحذكؼ، كما بنكا أمس ج، كال ك يا يْ ( ببناء لا )سػل ؿَّ دِ استُ 
 لتةمنو معن  الـ التعريف.

ذا كانكا يو مف اإلخف ؼا رِّ ُ  ني لكثرة ما تُ كألبي العباس أف يقكؿ: بُ  راج عف كةعو، كاا
 ."اءيال تح تخ ي ا ؛ إذ كاف آخره  ( لخركجو عف نظاسره فأحرػ ىذا، ككاف بناؤه عم يـيبنكف )أيّ 

 التوضيح والتحميل:             

 .أبكؾ( المحذكؼ نحك قكليـ )الهِ خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 في ىذه المسألة.ليو أبك حياف ما ذىب إ (1)السيكطي كأيد

 

 القسـ : األربعوف الباب 
 

 استعماالت القسـ -681
 باب القسـ"." : (2)قاؿ ابف مالؾ

  نا كأثْ  وا ، كأشبا ـا سا عميو، كىك أقْ  غير جارٍ  عمل منو فعل  القسـ استُ : " (3)أبك حياف كيقكؿ
عمل منو : كاستُ . كاإليبلءُ فا ما ؿ: حا ، تقك جارٍ  عمل منو فعل  ف، كاستُ مِ حا دفو الار يناء. ك و كالثَّ با مف الشَّ 
  .جاٍر، إنما ال عل آلا  ة: كليس لو فعل  يَّ لِ  . كاأل، قالكا: آلا جارٍ  فعل  

ال جاٍر كال غيره؛ ألنو ليس بم در في األ ل فيشتق  ستعمل منو فعل  : كلـ يُ اليميفُ ك 
نما ىك اسـ لمجارحة، ثـ سُ  دكا بأيمانيـ بةرب حال كا أكّ ـ يمينا ؛ ألنيـ كانكا إذا تسا ي القا مِّ منو، كاا

 ".ف يمينا  مِ مي الحا كل كاحد منيـ بيمينو عم  يميف  احبو تأكيدا  لمعقد؛ حت  سُ 

 

 
                                                 

 (.2/472السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.3/195شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.11/329أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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 التوضيح والتحميل:             

 .استعماالت القسـاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 مسألة.  ما ذكره أبك حياف في ىذه ال (3)ناظر الجيشك  ،(2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
 

 حد القسـ -682
بية. فقكلنا غير تعجُّ  خرػ خبرية  د بيا أُ تؤكَّ  ـ فيك جممة  سا ا القا فأمَّ : " (4)أبك حياف قاؿ

 باهلل. باهلل، أك في تقدير، نحك: باهلل، التقدير: أقسمتُ  متُ يعني في الم ع، نحك: أقسا  (جممة)
، ك خارج  مر  عا لا  دُ ، كأشيا قاسـ   لزيد   ، كالخبرية، نحك: عممتُ متُ كتشمل الجممة اإلنشاسية، نحك: أقسا 

نؾ شاىد أممة خبرية ت يد اإلخبار بالعمـ ك مية، كىي جسا فالنحكيكف يقكلكف في ىذا إنو جممة قا 
 ما .سا يت قا مِّ ا جاءت تككيدا  كتثبيتا  لمعن  الجممة التي بعدىا سُ مَّ يا لا كعالـ، لكنَّ 

، فإنو ي دؽ عمييا أنيا قاسـ   زيد   قاسـ   : زيد  ؾاحتراز مف قكل (د بيا أخرػ تؤكَّ )كقكلنا 
احتراز مف غير الخبرية؛ ألنيا ال تقع  (خيرية)يا ليست أخرػ، بل ىي ىي، كقكلنا جممة، لكن

احتراز مف التعجبية، فإنيا خبرية تحتمل ال دؽ كالكذب  (غير تعجبية)ما  عمييا. كقكلنا سا قْ مُ 
 ."ذكرىا  ج إلمف ال يجعميا خبرية فبل يحتاا عند بعةيـ، كأمَّ 

ا القسـ: فقد حده الجزكلي، كغيره مف الميارلة بأنو: جممة أمَّ : " (5)ناظر الجيشكيقكؿ 
قكليـ فيو:  يؤكد بيا جممة أخرػ كمتاىما خبرية. كىك حد ظاىر غني عف الت سير غير أفَّ 

كقد ذكركا جممة القسـ إنشاسية، فكيف يحكـ عمييا بأنيا خبرية؟  كمتاىما خبرية؛ ال يظير؛ ألفَّ 
جممة القسـ كالجكاب إذا اجتمعتا ح ل منيما كبلـ محتمل  المراد بقكليـ: كمتاىما خبرية؛ أفَّ  أفَّ 

الت ديق كالتكذيب إنما يرجع كل منيما  لم دؽ كالكذب. كال يخ   ةعف ىذا االعتذار؛ فإفَّ 
 ."ا جممة القسـ فبل يرجع إلييا ت ديق كال تكذيبجممة الجكاب، كأمَّ  إل  مةمكف 

 التوضيح والتحميل:             

 .حد القسـاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
                                                 

 (. 727)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/302يل، المساعد )جابف عق (2)
 (.6/3066)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.330-11/329أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.6/3065)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
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، بينما قد أةاؼ ناظر الجيش ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (1)ابف عقيلكاتبع 
 حدا  آخر لمقسـ عم  غير غرار ما ذىب إليو أبك حياف كابف عقيل.

   في تعريف حد القسـ. (3) كر، كابف ع (2)ما ذكره الجزكلي ناظر الجيشكلقد أيد 

 في ىذه المسألة.كتمميذه ابف عقيل  ما ذىب إليو أبك حياف (4)ككافق ال اكيي
 

 بو حد الُمْقَسـ -683
ـ عميو ما أقسا  ـ يريد تحقيقا كاف المقسِ  ـ إفْ اسـ معظَّ  ـ بو كلُّ كالمقسّ : " (5)أبك حياف قاؿ

 ".وكتثبيتا 

 التوضيح والتحميل:             
 .بو ـسا قْ مُ حد الك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ أب

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (6)ناظر الجيشكاتبع 

 .(7)قد كافق أبك حياف في تعري و لممقسـ بو ما ذكره ابف ع  كرك 
 

 ىل ىي مف جممة ما أكد المقسـ بو أـ جممة جواب القسـ؟ ذا( الخالؼ في  -684
ف جممة ما جعل ذا مِ ذا، فالخميل يا  ال ىا هللاِ  مسألة: قالت العرب:: " (8)قاؿ أبك حياف

  عم كيدؿُّ  مي.نو قاؿ: ذا قسا أـ، كذا. كاالخ ش يجعمو تككيدا  لمقسا  ؤلمرُ عميو، كالتقدير: لا  ـا قسِ أُ 
تيانيـ بعده  ، فيقكلكف: ال ىا هللاِ (ذا)ـ عميو بعد ىذا القكؿ ذكر المقسا   حة ذا ما كاف كذا، كاا
 ـ عميو لـ يكف مطابقا ، كأنشد س:لك كاف ىك المقسا ـ عميو ن يا ، ك بالمقسا 

                                                 

 (. 2/302ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.136الجزكلي، المقدمة الجزكلية في النحك )ص (2)
 (.1/544رح الجمل )جابف ع  كر، ش (3)
 (.298-297)ص شرح كتاب الحدكد في النحكال اكيي،  (4)
 (.11/330أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (.6/3066)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
 (.1/548ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (7)
 (.412-11/410أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
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ػػػػػػػػػػْف ىاػػػػػػػػػػا  مَّما ْمػػػػػػػػػػُر هللِا  -تاعا ػػػػػػػػػػما   -لاعا  ذاا قاسا
 

ػػػػػػػػِمؾُ   فااْقػػػػػػػػِدْر ِبػػػػػػػػذاْرِعؾا كااْنُظػػػػػػػػْر أْيػػػػػػػػفا تاْنسا
(1) 

 
 نو المحمكؼ عميو.أ  عم ـ بعده يدؿُّ ما ، فتأكيد القسا سا ـ قا قسِ ذا أُ  ؤلمرُ لا  هللاِ  رُ مْ عا أؼ: لا 

ـ د المقسا ا قكليـ )ذا( فزعـ غير الخميل أنيا مف جممة ما أكَّ كأمَّ )أبك عمي: كقاؿ األستاذ 
فْ  جاء بعده جكاب  حَّ  ـ بو، فإفْ قسِ بو، أؼ: ىذا ما أُ   لـ يجيء عنيـ أ بل   حَّ  ىذا القكؿ، كاا

 قكؿ الخميل.

ف مِ  (ىا)مت دِّ كقُ  ـ،ذؼ حرؼ القسا لؤلمر ىذا، ثـ حُ  أ ل الكبلـ: إؼ كهللاِ  فَّ أكتمخي و 
فْ ذفت الـ القسا مت في: ىا أنا ذا، كحُ دِّ كما قُ  (ىذا) حذؼ كحدىا، كىذا كانت ال تُ  ـ مع المبتدأ كاا

سكغ حذفو، نحك قكلو ذؼ معو ما يا حذؼ الشيء الذؼ ال يجكز حذفو م ردا  إذا حُ بِ لو نظاسر 
ـْ  تعال :  ْرُت ـْ أاكا ا ْت ُكُجكُىُي دَّ فاأامَّا الَِّذيفا اْسكا

 . انتي .(ىب الخميل، ىذا مذ(2)

كقاؿ أبك عمرك بف تقي: جعميا الخميل إشارة إلي المحمكؼ عميو، كىك الجكاب، أشار 
مكةع اإلشارة إنما  ـ بو؛ ألفَّ المقسا   إليو قبل ذكره ألنو أمر كشأف. كجعميا األخ ش إشارة إل

 ىك األسماء ال الجمل.

ـ، كالتقدير ىك مف جممة القسا كأبك الحسف يجعل ذا ىك المحمكؼ بو، ك )رافي: كقاؿ السي
ذا  لقد كاف كذا، كىا هللاِ ذا  ذلؾ أنيـ يقكلكف: ىا هللاِ   مي. قاؿ: كالدليل عمذا قسا  ىا هللاِ  عنده:
 .(فَّ ما عا  ْ لتا 

ذا، فيذا  الذؼ يعةد مذىب الخميل انو قد كرد: ال ىا هللاِ ): (التذكرة)كقاؿ ال ارسي في 
ـ عميو، كىذا ال (، كال يأتي بالمقسا فسيككف كمف يقكؿ )كهللاِ  كانت فيو ذا كما قاؿ أبك الحسف إفْ 

تقكؿ  ما يجكز أفْ ـ آخر، ك( فعم  قسا فَّ ما عا ذا ألفْ  ا )ال ىا هللاِ ـ عميو، فأمَّ قسا نو مُ أف يجكز، فتعيَّ 
 . انتي .(فَّ ما عا سا : ألفْ دمبت

 

 

                                                 

كالمرادؼ،  (3/110كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (81البيت لزىير بف أبي سمم  في ديكانو )ص (1) 
 (9/4492( كناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج2/34كالسميف الحمبي، الدر الم كف )ج (350الجن  الداني )ص

   .  (5/451كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج
 .] 106: آؿ عمراف[ (2)
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إةمار   و عممُ ـ عميو بعده، كحمعميو مجيء المقسا  كالذؼ أختاره مذىب األخ ش، كيدؿُّ 
 ـ آخر خبلؼ الظاىر، كقاؿ زىير:قسا 

ػػػػػػػػػػْف ىاػػػػػػػػػػا  مَّما ْمػػػػػػػػػػُر هللِا  -تاعا ػػػػػػػػػػما   -لاعا  ذاا قاسا
 

 ... ... ... ...  
 كجكابو قكلو بعد ذلؾ: 

ْنِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاع   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ما لاياأِتيانَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا ِمنِّ
(1) 

 
 ... ... ... ...  

، كما (ما  سا قا )بقكلو  -ذا هللاِ  رُ مْ عا كىي: لا  -مةمكف الجممة القسمية دا ككجو الداللة أنو أكَّ  
ـ عمييا لـ مف الجممة المقسا  (ذا)، فمك كاف (ذا)اعترافا . كجاز ذلؾ بعد قكلو  ار  دين تقكؿ: لو عميَّ 

  إشارة إل (ذا) أفَّ   عم ـ عمييا، فدؿَّ بو بالجممة المقسا ـ كم دره المؤكد   ل بيف جممة القسا يُ 
 .ـ بعدهكيحققو اإلتياف بجكاب القسا ما . سا د بقكلو قا ـ كتككيد لو كما أكّ القسا 

ـ عمييا قت را  عميو فإنما ذلؾ مف حذؼ الجممة المقسا مُ  (ذا ال ىا هللاِ )مع سُ  ا إفْ كأمَّ 
قاتل في سبيل هللا،  يُ  ِ  سدِ مف أُ  دٍ د إل  أسا عمِ ذا ال يا  لداللة معن  الكبلـ عميو؛ كعميو )ال ىا هللاِ 

 ىك الجكاب. (دعمِ ال يا ) ف كبلـ أبي بكر ال ديق، فالظاىر أفَّ و(، كىك مبا ما ه سا عطي غير  فيُ 

 .". فاختار مذىب األخ ش(قسـ بوىذا ما أُ  هللاِ  رُ مْ عا قديره: لا ت)كقاؿ األعمـ: 
 التوضيح والتحميل:             

)ذا( ىل ىي مف جممة ما أكد في خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 . جكاب القسـ؟المقسـ بو أـ جممة 

  فيذا المقاـ. ما ذكره أبك حياف (2)ناظر الجيشكاتبع 

 

 

                                                 

الجػػػكىرؼ، ال ػػػحاح ك ( 2/224محػػػػمد السػػػيرافي، شػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيو )ج يأبػػػىػػػذا  ػػػدر بيػػػت لمنابيػػػة الػػػذبياني فػػػي  (1)
( كابػػػف منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب 1/181( كابػػػف سػػػيده، المحكػػػـ )ج5/51ابػػػف فػػػارس، مقػػػاييس الميػػػة )جك  (3/1261)ج
 و في ديكانو، كعجزه :( كلـ أقف عمي5/454كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 7/373)ج

... ... ... ... 
 

ؾُ   دا نَّػػػػػػػػػػػػػػػػسا الُقْبِطيَّػػػػػػػػػػػػػػػػةا الػػػػػػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػػػػػػػا دا ما  باػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ، كا
  

 (.3142-6/3141)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)



 744 

، كأبي (1)سيبكيو كما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة ىك الشاسع عند النحكييف أمثاؿ:
 .(5)، كابف ع  كر(4)، كابف يعيش(3)كأبي محػمد السيرافي ،(2)سعيد السيرافي

 

 جواز القسـ عند إخبار الغير -685
 فَّ لا ةرِ يا لا  زيد   ـا تقكؿ: أقسا  غيرؾ فمؾ أفْ  ـِ عف قسا  مسألة: إذا أخبرتا : " (6)فقاؿ أبك حيا

 ."فَّ لا رِ فتقكؿ: ألْة  يتحك عمرا ، كلؾ أفْ 
 التوضيح والتحميل:             

 .جكاز القسـ عند إخبار الييراستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ألة.  ما ذكره أبك حياف في ىذه المس (7)ناظر الجيشكاتبع 
 

 الخالؼ في الواو المكررة في جممة القسـ أىي حرؼ عطف أـ قسـ؟ -686
را كااأْلُْنثا   مسألة: ":  (8)قاؿ أبك حياف ماقا الذَّكا ماا خا مَّ  كا اِر ِإذاا تاجا كاالمَّْيِل ِإذاا ياْيشا  كاالنَّيا

تَّ  ـْ لاشا ْعياُك اِر  ، الكاك في (9) ِإفَّ سا ماا خا  ، كفي كاالنَّيا ال لمقسـ؛ إذ لك  لمعطف - ماقا كا
حدة، ككاف كل قسـ مستأن ا  من  بل  مما قبمو،   جكاب عم  ـ إلـ الحتاج كل قسا كانت لمقسا 

في ذلؾ مف التكرار ليير  ـ؛ ألفَّ ر منو جكابا  لكل قسا قدّ تُ  أفْ  كا قْ ـ عميو كاحدا  لـ يا ا كاف المقسا كلمَّ 
نما أراد: كىذه  ـ بيا القسا  كيتا  . كلك نا تَّ شا ـ لا كُ يا عْ سا  جممة إفَّ  األشياءفاسدة ما ال خ اء بو، كاا

، فإذا كانت كاك ألفعمفَّ  هللاِ كا ، كا فَّ ما عا ألفْ  مستأن ا  لكنت تأتي بكاك العطف؛ أال ترػ أنؾ تقكؿ: كهللاِ 
ك إال بعمرٍ  بزيدٍ  ـ مستأنف لـ تجيء بكاك العطف قبل ذكر جكاب األكؿ، ككما ال يجكز مررتُ قسا 

                                                 

 (.500-3/499سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.241-4/240أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (2)
 (.224-2/223يو )جشرح أبيات سيبك  محػمد السيرافي، كأب (3)
 (.263-5/262ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (4)
 (.558-1/557ابف ع  كر، شرح الجمل )ج (5)
 (.11/412أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 (.6/3148)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.414-11/412أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (8)
 .] 4-1: الميل[ (9)
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 نما يجكز ترؾ التشريؾ في الجمل، نحك: زيد  اا ـ عميو كاحد، ك المقسا  يؾ فكذلؾ ىذا؛ ألفَّ بالتشر 
نما أقسـ عمك ذاىب  عمر   ـ  سقا  شيء كاحد، فالكبلـ جممة كاحدة.  ، كاا

ـ حت  كذا، فبل تأتي بقسا  فَّ ما عا ألفْ  يِّ بِ بالنَّ  العرب ال تقكؿ: تاهللِ  كدليل ما قاؿ الخميل أفَّ 
 .فَّ ما عا ألفْ  ، بالكعبةِ فَّ ما عا ألفْ  و، فتقكؿ: تاهللِ كابا األكؿ ج يا كفِ تُ 

كقاؿ أبك الحسف: يجكز أْف تجمع أيمانا  كثيرة عم  شيء كاحد، لك قمت )كهللِا تاهلِل ال 
 أفعُل( لجاز، كما تقكؿ: كهللِا كهللِا ال أفعُل.

أكيد، إال أنو الت  ؛ ألنو قد أجازه في آخر الباب عم(سػ)ليس ىذا خبلفا  ل)قاؿ ال ارسي: 
 انتي . (ةعيف

قِّؾا ـ بو، قاؿ:ـ كالمقسا كليس كما قاؿ، إنما أجاز ذلؾ مع اتحاد حرؼ القسا  )كلك قاؿ كاحا
قِّؾا عم  التككيد جاز، ككانت الكاك كاك جر(.  كحا

يككف  ـ بيما إال أفْ قسا كقاؿ األستاذ أبك عمي: تمخيص كبلـ الخميل أنو ال يجتمع مُ 
كذا، إذا لـ تجعل الكاك  فَّ ما عا ألفْ  زيدٍ  قِّ كحا  ؾا قِّ ا إذا قمنا: كحا التككيد؛ كدليمو أنَّ   الثاني ىك األكؿ عم

 عاط ة فيك يحتمل كجكىا  أرلعة:

تككيدا  ل ظيا  ـ بو. كىك فاسد؛ ألنو ليس تككيدا  لجممة المقسا  (زيدٍ  قِّ كحا )تجعل  األكؿ: أفْ 
 كال معنكيا ؛ إذ ليس ل ع األكؿ كال معناه.

تأكيد الشيء  ـ بو. كفيوتجعمو متعمقا  بمحذكؼ، كالجممة تككيد لجممة المقسا  ي: أفْ كالثان
د ىنا حمل عميو شيء مف األشياء إال بعد استقبللو، كالمؤكَّ د الشيء، كال يُ يتـ، كال يؤكَّ  قبل أفْ 

ما، ،جكاب، فيما في ىذا الق د كالم ردـ كالىك جممة القسا  داف حت  يتمَّا كيتقدَّ كأمَّا أْف  فبل يؤكَّ
 كذلؾ ال يجكز. ُيْ  ل بالتككيد فيك كال  ل بيف أجزاء الم رد بالتككيد،

تجعميما جممتيف منقطعتيف، لكف جكابيما كاحد. كىك كاةح ال ساد؛ إذ كل  كالثالث: أفْ 
 مف جكاب ألنيما منقطعاف، إذ ليس الثاني تأكيدا  لؤلكؿ. بدَّ  ـ القسا 

 ْت دا كّ ذؼ جكاب أحدىما، كأُ كلكل كاحد جكاب، إال أنو حُ رىما جممتيف، تقدِّ  كالرابع: أفْ 
 بإحداىما األخرػ بعد أخذ الجكاب.
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جعل جكاب األكؿ ىك المحذكؼ، كالذؼ في الم ع جكاب تا  كال يخمك في ىذا الكجو أفْ 
ردا ، ؿ لداللة الثاني، كليس مطَّ األكَّ  ذؼُ  اف: حا رت األكؿ ف يو مةعِّ قدَّ  عكس. فإفْ الثاني، أك تا 

حذؼ فإنو كاإلةمار، فميس إال في نحك أبكاب االشتياؿ، كبالجممة فيك ال ينبيي؛ إذ ال يُ 
 ف الثاني التأكيد مع الحذؼ، كىما متناقةاف. فقد امتنع أفْ مـ. كالمةعِّ الشيء حت  يككف قد عُ 
ـ عمي الكجكه الثبلثة مف كل كجو، كعمي الرابع يةعف، كيككف شاذا ، تككف الكاك ىنا كاك قسا 

 فُ يِّ با  اآلخرا  ره؛ ألفَّ  و، فتدبّ يتكمـ عميو، كةعَّ  مـ يبق إال العطف. كليذا الرابع تعرض الخميل أفْ ف
 ."ال ساد. انتي ، كفيو بعض تمخيص

 التوضيح والتحميل:             

الكاك المكررة في جممة القسـ أىي خبلؼ النحكييف فياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .حرؼ عطف أـ قسـ؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ناظر الجيشكاتبع 

 

 االستحالؼ يجري مجر  اليميف -687
يذكر، ف اعل ال عل  مسالة: االستحبلؼ يجرؼ مجرػ اليميف إال فيما: " (2)قاؿ أبك حياف

، فَّ كما قُ تا لا  ، كهللاِ زيد   فَّ كما قُ يا ـ، نحك: كهللا لا حسب ال اعل في غيبة كخطاب كتكمِّ   في الجكاب عم
 .فَّ كما قُ ألا  كهللاِ 

، فَّ ما عا  ْ تا لا  ؾا تُ  ْ حما ، ىذا في الياسب، كاستا فَّ ما عا ، كألفْ فَّ ما عا  ْ يا كفي االستحبلؼ يجكز: أستحم و لا 
 ".، في المخاطبفَّ ما عا كألفْ 

 التوضيح والتحميل:             

 .االستحبلؼ يجرؼ مجرػ اليميف بأفَّ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)اظر الجيشنكاتبع 
 

                                                 

 (.3148-6/3144)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.11/414أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.6/3148)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
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 الضافة : األربعوف الباب الحادي و 
 

 حد الضافة -688
 باب اإلةافة"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

كُتطمق في اال طبلح عم  النسب، كمنو قكؿ س: )ىذا باب : " (2)أبك حياف كيقكؿ
فة، فقاؿ: )اإلةافُة نسبة  بيف اإلةافة، كىي النسبة(، كعم  ىذا الباب... كحدَّ بعةيـ اإلةا

. كال تاِرد اإلةافة بيف اسميففػ)(. اسميف تقييدية، ُتكجب لثانييما الجر أبدا   ـا زيد  ( احتراز مف: قا
ك؛ ألفَّ تمؾ الجمل في تقدير االسـ. ك)تقييدية(  إل  الجمل، نحك: يقكـُ زيد  حيُث قعدا عمر 

ُتكجب لثانييما ينيما نسبة إسنادية ال تقييدية. ك)قاسـ ، فإنيما اسماف ب زيد  قكلؾ:  احتراز مف
، ككذلؾ في الن ب. ك)احتراز مف: ( الجر أبدا (زيد  الخياُط، في قكلنا: زيد  الخياُط منطمق 

مررُت بزيٍد الخياط، فيذه النسبة ال تكجب لو الجر أبدا ، إنما تكجبو إذا كاف احتراز مف: 
  المنعكت مجركرا ".

كلك قيل: اإلةافة نسبة تقييدية بيف شيسيف: األكؿ منيما جار : " (3)ناظر الجيشقاؿ ك 
  ".لكاف أقرب كأخ ر أك محبل   لمثاني ل ظا  

 التوضيح والتحميل:             

 .كشرحو حد اإلةافةتعريف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ه المسألة.ما ذكره أبك حياف في ىذ (6)ناظر الجيش، ك (5)ابف عقيل، ك (4)كاتبع المرادؼ
  أقكػ كأقرب. كلكف زاد ناظر الجيش إةافة بسيطة عم  ىذا الحد حت  يككف 

 

 

                                                 

 (.3/221شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.6-12/5أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.6/3160)جاعد ناظر الجيش، تمييد القك  (3)
 (. 742)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (4)
 (. 2/329ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.6/3160)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
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 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (1)السيكطي كأيد
 

 الخالؼ في إطالؽ المضاؼ والمضاؼ إليو -689
كاختم كا في إطبلؽ ل ع المةاؼ كالمةاؼ إليو كما اختم كا في : " (2)أبك حياف قاؿ
كقيل: بالعكس.  مسند إليو؛ فقيل: المةاؼ ىك األكؿ، كالثاني مةاؼ إليو األكؿ.المسند كال

كجكَّز بعةيـ أْف ُيقاؿ كل كاحد منيما في األكؿ كالثاني. كالقكؿ األكؿ م طمح س؛ ألفَّ األكؿ 
 ىك الذؼ ُيةاؼ إل  الثاني ليست يد منو تخ ي ا ، فكاف مم قا . مف )البسيط(".

          التوضيح والتحميل:    

 .في إطبلؽ المةاؼ كالمةاؼ إليوخبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (5)السيكطي ككافق
 

 (َوْحدإلى   ُمضافاا  (َقِر عُ مجية لفع   -690
 د قمة قاؿ ىك نسيج كحده، إذا قُ ير فيُ يا كفي الذـ بإةافة جحيش كعُ " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".نظيره في الخير، كىذا جحيش كحده كعيير كحده إذا ق د قمة نظيره في الشر

كنقص الم نف ل ع  آخر ُيةاؼ إل  كاْحد، كىك قكليـ: قاِريُع : " (7)أبك حياف كيقكؿ
ْحِدِه".  كا

   التوضيح والتحميل:           

ْحد(ُمةافا  مجيء ل ع )قاِريُع(  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .إل  )كا
                                                 

 (.2/500السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.12/5أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 742)ص نحكؼ(شرح التسييل )القسـ الالمرادؼ،  (3)
 (. 2/329ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.2/500السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/240شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.12/67أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ناظر الجيشك ، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (4)السيكطي كأيد

 

 في قوؿ العرب  ز ٌد َوْحَده( (َوْحَدهأوجو تخر ج   -691
هكقالت العرب: : " (5)أبك حياف قاؿ ْحدا  ، فخرَّج ىشاـ ذلؾ عم  كجييف:زيد  كا

ه، كيككف التقدير: زيد  ماكِةعا التَّ ارُّد، كىذا محكيّّ عف  أحدىما: أْف يجرؼ مجرػ عندا
هيكنس أيةا . كيجكز عم  ىذا التخريج أْف يتقدـ، فتقكؿ: ْحدا . كا ، كما تقكؿ: عنداؾ زيد   زيد 

هثاني: أْف ينت ب كالكجو ال ْحدا هب عل مةمر يخُم و  كا هدا كاحا ، كالتقدير: كاْحدا ْحدا ، كما كا
دبارا ، المعن : ُيْقِبُل إقباال ، كُيْدِبُر إدبارا ".   قيل: زيد  إقباال  كاا

 التوضيح والتحميل:             

ه( في قكؿ العرب )زيد  كا  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ْحدا ه(أكجو تخريج )كا  .ْحدا

 ما ذكره أبك حياف. (7)، كالسمسيمي(6)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (8)السيكطي ككافق
 

 إلى مفرد بشرط أْف تتكرر إضافة  كال( -692
 كمنيا كبل"." : (9)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (. 752)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/342ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.6/3204)جاظر الجيش، تمييد القكاعد ن (3)
 (.2/513السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.12/67أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (. 752)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (.2/708ش اء العميل )جالسمسيمي،  (7)
 (.2/303السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
 (.3/239رح التسييل )جشابف مالؾ،  (9)



 751 

أىمل الم نف مسألة ذكرىا ابف األنبارؼ، كىي أفَّ )كبل( ك : " (1)أبك حياف كيقكؿ
، كذلؾ قكلؾ: ِكبلؼا كِكبلؾ ُمْحِسناِف، المعن : ِكبلنا، كِكبل زيٍد إل  م رد بشرط أْف تتكررةاؼت

،  ِكبلؼا كِكبلك كِكبلؾ ُمْحِسناِف،  ْكِنيّّ ْكِنيٍّ أك فيو ما عمٍرك ُمْنِ  ااِف. كمثَّل بما ُأةيفا إل  ما
 ّؼ في قكؿ الشاعر:كأكردىا ابف األنبارؼِّ عم  أنيا مف كبلـ العرب، كجعمايا مثلا أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا شا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاأيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا كا  ا  فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيِّي ما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الا يارااىاػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قااما فاِقْيػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ِإلاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الما
(2) 

 كمثلا قكليـ: الماُؿ بيف زيٍد كليفا عمٍرك، كما قاؿ أعش  ىاْمداف: 

لاػػػػػػػػػػػػػْيفا قاػػػػػػػػػػػػػْيٍس باػػػػػػػػػػػػػاِذخ   ػػػػػػػػػػػػػجِّ كا  باػػػػػػػػػػػػػْيفا األشا
 

ْكُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكدِ   ِلْمما باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ ِلكااِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدِه كا
(3) 

 
 والتحميل:             التوضيح 

 .إةافة )كبل( إل  م رد بشرط أْف تتكرر استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 .ما ذكره أبك حياف (5)ناظر الجيشك  ،(4)ابف عقيلكاتبع 

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (6)السيكطي ككافق

 

 تضافاف إلى نكرة مذىب الكوفييف في أفَّ  كال( و كمتا(  -693
 إال إل  معرفة"." : (7)مالؾ قاؿ ابف

                                                 

 (.12/69أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو  (19/298الطبرؼ، جامع البياف )جلعباس يف مرداس في البيت  (2) 

كابف ( 118( كالزمخشرؼ، الم  ل )ص2/101كأبي محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو لمسيرافي )ج( 3/164)ج
   .  (4/367كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج( 12/506منظكر، لساف العرب )ج

ابف دريد، جميرة المية ك ( 1/165الطبرؼ، جامع البياف )جك  (113ص 18/5ألعش  ىاْمداف في ديكانو )ؽالبيت  (3) 
جرؼ، أمالي ابف كابف الش (1/47كالزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج (1/418كالجكىرؼ، ال حاح )ج( 1/65)ج

ناظر الجيش، تمييد القكاعد ك ( 1/178كأبك الحسف الب رؼ، الحماسة الب رية )ج (2/174الشجرؼ )ج
 (.  7/3205)ج

 (. 344-2/343ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.3205-6/3204)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.2/514السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.3/239يل )جشرح التسيابف مالؾ،  (7)
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ىذا المنقكؿ في كتب الب رييف كساسر  : "كقكلو )إال إل  معرفة( (1)كيقكؿ أبك حياف
أسماء التككيد المةافة. كِمف ِعمـ الككفييف أنيما ُيةافاف إل  النكرة إذا كانت محدكدة، فيقاؿ: 

طكعة  يُدىا، كزعمكا أفَّ قطع ِكبل رجميِف عندؾ قاسماف، كحكي عف العرب: كمتا جاريتيف عندؾ مق
اليد في ىذا الكبلـ ُعِني بو ترؾ اليزؿ. قالكا: فمكال تكقيت النكرة لـ يدخل عمييا ِكبل كِكمتا. كىذا 

 لـ يح ظو الب ريكف".
 التوضيح والتحميل:             

تةافاف إل   الككفييف في أفَّ )كبل( ك)كمتا( مذىب استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ةنكر 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حياف  (4)السيكطي ككافق

 

 الخالؼ في أييما األصل الحركة أـ السكوف؟ -694
 كُت تح الياء أك ُتسكف"." : (5)قاؿ ابف مالؾ

الحركة بال تح ألنو عم  حرؼ اخُتمف أييما ىك األ ل: فقيل : " (6)كيقكؿ أبك حياف
كاحد، فقياسو أْف يككف متحركا  قياسا  عم  األكثر، نحك: ةرلُت كةرلتا كةرلؾا كنحكه، ثـ 

ُنكا عم  سبيل التخ يف. كَّ  سا

كقيل: السككف ألنو حرؼ عمة ةمير، فكجب السككف بحسب األ ل، ككاك ةرُلكا، 
بتداء بو، كأمَّا إذا كاف ُمت بل  بييره، فبل يابُعد أْف عم  حركة إنما كاف لتعذُّر اال كألفَّ الذؼ ُبِنيا 

 يككف ساكنا  كالتنكيف".

 

                                                 

 (.12/70أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (. 752)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (. 2/344ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.2/514السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/279شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.156-12/155)جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (6)
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 التوضيح والتحميل:             

في أييما األ ل الحركة أـ خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .السككف؟

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (1)ابف عقيلكاتبع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (. 2/375ابف عقيل، المساعد )ج (1)
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   الخامس المبحث
 مسائل في توابع النحو
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 التابع : األربعوف الباب الثاني و 
 

 الخالؼ في عامل التوابع -695
 كعاممو ُمطمقا "." : (1)قاؿ ابف مالؾ

 يدؿُّ عم  أفَّ التابع ُمشاِرؾ  في عاممو، كىذه مسألة مختمف فييا: : " (2)أبك حياف كيقكؿ
فييا ىك  العامل فمف النحكييف ماف ذىب إل  أفَّ كيد كعطف البياف أكالت ا النعتفأمَّ 

بُّ عمييما انِ بابة  كاحدة. كنصَّ  احب البسيط  بن سو العامل في المتبكع، كأفَّ العامل ياْن ا
  عم  أنو مذىب الجميكر في النعت، كنسب إل  س.

العامل فييا تبعيتيا ِلما كذىب الخميل كس كاألخ ش كالجرمي كأكثر المحققيف إل  أفَّ 
راْت عميو، كىك ال حيح...  جا

ىك العامل بن سو كقيل العامل في المبدؿ  .ة تكرار العامليَّ ا البدؿ فقيل ىك عم  نِ كأمَّ 
 في البدؿ. كُنسب ىذا المذىب إل  س، كالمشيكر األكؿ، كعميو األكثركف،...

 :ثبلثة مذاىبالعطف فا كأمَّ 

 العامل. أحدىا: أفَّ حرؼ العطف ىك

 كالثاني: أنو ُمةمر بعد حرؼ العطف.

 كالثالث: أنو العامل في المعطكؼ بكساطة الحرؼ".
 التوضيح والتحميل:             

 .في عامل التكابعخبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 لة. ما ذكره أبك حياف في ىذه المسأ (5)ناظر الجيشك ، (4)كابف عقيل، (3)المرادؼكاتبع 

                                                 

 (.3/286شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.12/170أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.775المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص(3)
 (.2/381ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.3278-7/3277ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)



 755 

إل  ما قالو أبك حياف كتمميذيو المرادؼ، كناظر الجيش في ىذه  (1)ككافق السيكطي
 المسألة.

 

 التوابع التي ال يفصل بينيا وبيف متبوعيا بشية -696
كيجكز ف مو مف متبكع إْف لـ يكف تككيد تككيد، أك نعت مبيـ أك " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 شبيو".

كاأانَُّو ُىكا رابُّ   رػ عف ال  ة في قكلو تعال :عْ قد استينت الشِّ ك : " (3)أبك حياف كيقكؿ
ْعراػ   ".(4) الشِّ

 ذكر الم نف في الكافية في مكةعيف آخريف يمتنع فييما ال  ل:: " (5)المرادؼ كقاؿ

أحدىما: المعطكؼ المتمـ بما ال يستين  عنو مف ال  ات نحك: إف امرأ  ين ح كال 
 يقبل: لـ يجز؛ ألنيما جرَّا   ة ال ُيستين  عنيما، يقبل خاسر، فمك جعل خاسر بيف ين ح كال

 كال ُييني أكليما عف ثانييما.

 كالثاني: كل نعت مبلـز النعتية نحك: أبيض يقق. قاؿ فييا:    

ـْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ـِ ُدْكفا عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أْك باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضا الّتما
 

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو لاْ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِزـْ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبتااِبعا أْك ما
(6)" 

 التوضيح والتحميل:              

المكاةع التي ُيمنع ال  ل فييا بيف مف  مكةع عم  ابف مالؾأبك حياف  استدرؾ
أةاؼ  قد ما ذكره أبك حياف في ىذا المقاـ، إال أنو (8)كابف عقيل، (7)المرادؼ، كاتبع التكابع

ْف دؿَّ استدراؾ  آخريف مكةعيف ذكرىما ابف مالؾ في أحد مؤل اتو كىك شرح الكافية الشافية. كاا

                                                 

 (.142-3/141السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.3/286شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.12/174أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 .] 49: النجـ[ (4)
 (.776)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
   .  (2/1148البف مالؾ في ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية )جالبيت  (6) 
 (.776)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
 (.2/383ابف عقيل، المساعد )ج (8)
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لمكةع عم  شيء، فإنما يدؿ عم  دقتو، كسعة اطبلعو عم  شت  مؤل ات المرادؼ في ىذا ا
 إال كقد ذكرىا. أك شاردة أك كاردة ابف مالؾ النحكية كالميكية، فيك لـ ت تو فاستة

 ما ذكره أبك حياف كالمرادؼ. (1)ناظر الجيشكقد كافق 
 ما ذىب إليو المرادؼ، كناظر الجيش في ىذه المسألة. (2)كأيد السيكطي

   

 التوكيد : األربعوف الباب الثالث و 
 

 التوكيد بيذا االسـسبب تسمية  -697
 باب التككيد"." : (3)قاؿ ابف مالؾ

كتسمية الم ع التابع تككيدا  ىك تسمية بالم در، لامَّا كاف ي يد : " (4)أبك حياف كقاؿ
 التككيد ُأطمق عميو اسـ ما أفاده".

 التوضيح والتحميل:             

 .سبب تسمية التككيد بيذا االسـ حياف عم  ابف مالؾاستدرؾ أبك 

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.  (6)ناظر الجيش، ك (5)المرادؼكاتبع 
 

 إطالؽ مصطمح الصفة عمى مصطمح التوكيد  -698
 كرلما أطمق سيبكيو كاألخ ش كالمبرد عم  التأكيد ال  ة".: " (7)ابف عقيل قاؿ

 

                                                 

 (.3282-7/3281ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.3/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.3/289شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 .(12/176أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.777)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.7/3283ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)
 (.2/384ابف عقيل، المساعد )ج (7)
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  التوضيح والتحميل:            

عند  إطبلؽ م طمح ال  ة عم  م طمح التككيد عم  ابف مالؾ ابف عقيلاستدرؾ 
 .بعض النحكييف

 

 الخالؼ في عطف التوكيدات بعضيا عمى بعض -699
فالمعنكؼ التابع الرافع تكىـ إةافة إل   ،كىك معنكؼ كل ظي" : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".المتبكع

عةيا عم  بعض بحركؼ كاختم كا في عطف التككيدات ب: " (2)أبك حياف كيقكؿ
ألنو ىك األكؿ بعينو مف غير زيادة، بخبلؼ النعت؛  -كىك المشيكر -العطف: فمنعو بعةيـ

 ألفَّ في كل   ة زيادة، كالشيء ال ُيعطف عم  ن سو.

 كأجازه بعةيـ. كقاؿ الشيباني: يجكز كما يجكز عطف الشيء عم  ن سو، كقكلو:

... ... ... ... 
 

ِىْنػػػػػػد  أاتاػػػػػػ  ِمػػػػػػْف   ػػػػػػا النَّػػػػػػْأُؼ كااْلُبْعػػػػػػدُ كا ُدكِنيا
(3) 

 ك:  

 قادْ  ... ... ...
  

ْكِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدؼْ  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنِّيْ  أْدراؾا   ما  (4)ُحُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كا
 

 

                                                 

 (.3/289شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.180-12/179أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
الزاىػػػر كأبػػػك بكػػػر بػػػف األنبػػػارؼ، ( 1/623كػػػراع النمػػػل، المنتخػػػب )جك  (71ص)ديكانػػػو ىػػػذا عجػػػز بيػػػت لمحطيسػػػة فػػػي  (3) 

 (351)ص الكجػػػػكه كالنظػػػػاسر كأبػػػػي ىػػػػبلؿ العسػػػػكرؼ، (23)ص ال ػػػػركؽ الميكيػػػػةىػػػػبلؿ العسػػػػكرؼ،  يكأبػػػػ( 1/62)ج
 ك دره: (،1/447كالمستع مي، الدر ال ريد )ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِىْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد     بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاا ِىْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد كاأاْرض  ِبيا  أالا حا
 

 ... ... ... .. 
  

  ك دره: ،(2/795،  إيةاح شكاىد اإليةاح )جأبي عمي القيسي في لمرليع بف ةبع ال زارؼ ىذا عجز بيت  (4) 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ     قا ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة كا  ىاأْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاا آُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل الحا
 

 ... ... ... .. 
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كأنكر جكازه بيير حرؼ؛ ألفَّ الشيء الكاحد ال يتكرر ثبلث مرات. كفيو نظر ألفَّ 
ا بااِطل  التأكيد الم ظي ينقض عميو، كقد كرد في الحديث: " اُحيا  ات.ثبلث مر  (1)"فاِنكا

د، ال أفَّ الثاني تأكيد لمتأكيد األكؿ، سكاء ذلؾ  كىذه التكاكيد إذا تكررت فيي كميا لممؤكَّ
 في الشمكؿ كغيره.

؛ إذ قد ُيراد بيا األكثر، ثـ كذلؾ تبق  فيو  كقاؿ الشيباني: إفَّ أجمعيف كقع مجازا  في كلٍّ
 بقية حت  يستكفي األل اظ، فبل يبق ".
        التوضيح والتحميل:      

عطف التككيدات بعةيا عم  خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .بعض

 (3)في ىذه المسألة، ككافقيما خالد األزىرؼ  (2)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 
 أيةا .

 

َـّ لكـ أْنُفِسُكـ( دوف تلكيد لمفصل -700  جواز قوليـ  َىُم
 غالبا ". كال ُيؤكد بيما" : (4)قاؿ ابف مالؾ

َـّ لكـ أْنُ ِسُكـ(فرع: إذا قمت : " (5)أبك حياف كيقكؿ الذؼ ىك  دكف تأكيد لم  لجاز  )ىاُم
( ِمف  ـْ )لكـ(؛ كىذا ببل خبلؼ، فبل يتكىَّـ أنو ال ُبدَّ فيو مف التأكيد، كأفَّ ىذا المجركر بمنزلة )ُك

كِّغ العطف دكف تأكيد؛ ألفَّ ذلؾ قد ُكـ( الذؼ لـ ُيسا ْيدا تنزؿ منزلة الجزء، بخبلؼ ىذا، ذكره  )ُركا
 في شرح ال  ار لكتاب س".   

 

 

                                                 

أبػي داكد، سػنف أبػي داكد، فػي الػكلي، [ك ]1879: رقػـ الحػديث3/77ابف ماجو، سنف ابػف ماجػو، ال نكػاح إال بػكلي، [ (1)
 .]2083: رقـ الحديث3/425
 (.1/54الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (2)
 (.2/142خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
 (.3/289شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.12/182أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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 التوضيح والتحميل:             

َـّ لكـ أْنُ ِسُكـ( دكف تأكيد لم  ل استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .جكاز قكليـ )ىاُم

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي
 

 الرجميِف ِكالىما( الخالؼ في قوليـ  مررُت ب -701
 مساسل ليا مسيس بيذا الباب:: " (2)أبك حياف قاؿ

 ، باأللف، كمنعيا الب ريكف". مررُت بالرجميِف ِكبلىمااألكل : أجاز ال راء: 

 التوضيح والتحميل:             

   .قكليـ )مررُت بالرجميِف ِكبلىما(خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 الذؼ عمق عم  ذلؾ (3)في ىذا المقاـ ما ذىب إليو أبك البقاء العكبرؼ  أبك حيافككافق 

 (كبل) بالياء؛ ألفَّ  (كمييما)بلىما باأللف كىك خطأ، كال كاب كىذه المسألة، فيقكؿ: " يكافقبما 
 ".ىنا تككيد لممن كب كىي مةافة إل  الةمير فتككف بالياء في الجر كالن ب ال غير

 

 ( ِكالكما َينطمقق وَ نطمقافق وتنطمقافيـ  الخالؼ في قول  -702
الثالثة: أجاز الب ريكف: ِكبلكما يانطمق، كيانطمقاف، كتنطمقاف، كمنع : " (4)أبك حياف قاؿ

 األخ ش األخيرة".

 التوضيح والتحميل:             

)ِكبلكما يانطمق، كيانطمقاف، قكليـ خبلؼ النحكييف في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
   .تنطمقاف(ك 

 

                                                 

 (.3/164السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.12/230ل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكمي (2)
 (52قاء العكبرؼ، إعراب ما يشكل مف أل اظ الحديث )صبأبك ال (3)
 (.12/230أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 إعراب كممة  أجمعيف(  -703
 أجمعيف"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

إّما تككيد لممتعاط يف غير مسبكؽ بػ)كل(،  ")أجمعيف( : (2)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
ّما حاؿ منيما، كنظيره في جكاز الكجييف: )كآتييـ ثبلثتيـ(،  كذلؾ قميل  عم  رأؼ المؤلف، كاا

 ما؛ لتعريف )أجمعيف( بنية اإلةافة، ك)ثبلثتيـ( ب ريحيا".   كالحالية ةعي ة  في القياس فيي
 التوضيح والتحميل:             

 .إعراب كممة )أجمعيف( عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ 

 

 النعت : األربعوف الباب الرابع و 
 

 عند البصر يف ةمصطمحا الوصف والصف -704
 باب النعت"." : (3)قاؿ ابف مالؾ

، كىك ا طبلح الككفييف، كرلما قالو الب ريكف، : " (4)يافأبك ح كيقكؿ ُيقاؿ فيو نعت 
كك ف  ك  ة. كُرلَّما أطمق س كاألخ ش كالمبرد عم  التأكيد ال  ة. ككاف المناسب أْف يبدأ 

 في التكابع بالنعت؛ ألنو إذا اجتمع مع غيره فالحكـُ أْف ُيبدأ بو".

 التوضيح والتحميل:             

 عند الب رييف. الك ف كال  ة ام طمح أبك حياف عم  ابف مالؾاستدرؾ 
 

 

 

                                                 

 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.447-446ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (2)
 (.3/306شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.12/231ندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األ (4)
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 (3)ككافقيـ السيكطيما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة،  (2)كابف عقيل، (1)المرادؼكاتبع 
 أيةا  عم  ذات الخط .

 

 مجية النعت ثابتاا مصاحباا لممنعوت -705
 كةعا  أك تأكيبل "." : (4)قاؿ ابف مالؾ

ثابتا  م احبا   أْف يككف  النعتكشراط بعض النحكييف في ":  (5)كيقكؿ أبك حياف
؛ ألفَّ   ة الشيء ثابتة لو؛ ألنيا لك لـ تكف ثابتة لكانت من ية، فبل يا ُدؽ عم  ما لممنعكت

ليس أبيض أنو أبيض، كليذا قالكا: إذا ُك ف بال عل العبلجي أك األشياء الماةية المنقطعة 
را حا ل دؿَّ  عميو ىذا؛ كألجل ىذا لـ يجعمكا ال  ات المشبَّية في تأكيل  فعم  تأكيل ك ٍف آخا

 زماف، كابف السرَّاج كغيره، كمنيـ ماْف جعمايا لمحاؿ ألنيا ثابتة".

 التوضيح والتحميل:             

 .مجيء النعت ثابتا  م احبا  لممنعكت استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 

 لخالؼ في رفع النعت السببي ا -706
كزعـ ال راء أفَّ النعت عم  مذىبيف: أحدىما تكرير االسـ، فميس فيو : " (6)افأبك حي قاؿ

ـا عبُد هللِا  ؿ. كالثاني أْف يتبع عم  ِنيَّة ال مة، ف يو راجع. فإذا قمت: قا راجع  ِمف ِذكر األكَّ
ذا كاف عم   -التكرير ِنيَّةالظريُف، فكاف الظريف عم    جع.ِنيَّة ال مة ف يو رافبل شيء فيو، كاا

كال يجكز عند الب رييف أْف يككف النعت ليس فيو ةمير يعكد عم  المنعكت إذا لـ 
يرفع السببي؛ ألنو تبيف لو، كال يككف النعت عندىـ  مة. كالككفيكف يجعمكف نعكتا النكرات 

 ". مة  ليا

                                                 

 (.785)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/401ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.3/145السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.3/306شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.12/232أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 . 241صالمرجع السابق،  (6)
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 التوضيح والتحميل:             

 . نعت السببيفي رفع الخبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 

 عامل النعت واحد غير متعدد -707
ـا االتحاد كجب القطع"." : (1)قاؿ ابف مالؾ  فإْف ُعِد

كلـ يتعرض الم نف لككف العامل كاحدا  غير متعدد، كنقكؿ: إذا : " (2)كيقكؿ أبك حياف
 كاف متحدا  فإمَّا أف يتحد عممو أك يختمف:

دا عمُمو جازا االتباع كالقطع في أما ك العاقبلف.إِف اتَّحا  كنو، نحك: قاـ زيد  كعمر 

ِف اختمف عممو فإمَّا أْف تتحد النسبة إلييما ِمْف حيُث المعن  أك تختمف: فإِف اختم ُت  كاا
 فالقطُع، نحك: ةرب زيد  عمرا  العاقبلف أك العاقميف.  

ِف اتحدت النسبة فالقطع مذىب الب رييف، كذىب الكساسي كال راء كابف سعداف إل   كاا
االتباع عم  اختبلؼ بينيـ، فالنص عف ال راء أنو يكجب إذا أتبعا تيميب المرفكع. كنصَّ جكاز 

ابف سعداف عم  جكاز اتباِع أؼٍّ شستا منيما، فتقكؿ: خا ـا زيد  عمرا  الكريميف كالكريماف؛ ألفَّ 
ـ، فكلُّ كاحد منيما م عكؿ  ل احبو كفاعل  ل احبو.  كبل  منيما ُمخاِ ـ ُمخا ا

مذىب الب رييف بدليل أنو ال يجكز: ةاربا زيد  ىندا  العاقمُة، برفع العاقمة  كال حيح
عم  أْف تككف نعتا  ليند عم  المعن  بات اؽ مف الب رييف كالككفييف، فكما ال يجكز في نعت 

 االسـ إذا ُأفِردا الحمُل عم  المعن ، فكذلؾ ال يجكز إذا ةممتو إل  غيره.

ل مترتب عم  العامل في النعت ما ىك، فذىب الخميل كىذا الخبلؼ في ىذه المساس 
كس كاألخ ش كالجرمي كأكثُر المحققيف إل  أفَّ العامل في النعت تبعيتو لممنعكت. كالدليل عم  
ـِ العاقِل،  : كالعاقُل، كمررُت بزيٍد الكري ْف شستا ـُ العاقُل، كاا ْف ذلؾ أنؾ تقكؿ: جاءني زيد  الكري كاا

: كالعاقلِ  لؾ عم  أفَّ الكريـ كالعاقل ليسا مجركريف بالباء كال مرفكعيف بجاء؛ إذ لك فدؿَّ ذ ،شستا
كانا كذلؾ لاماا جاز العطف؛ ألفَّ العامل إذا كا ل إل  معمكلو بن سو لـ يجز إدخاؿ حرؼ 

 العطف عميو.

                                                 

 (.3/316شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.285-12/283أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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 كاختمف أرلاب ىذا المذىب:

اختمف، فإذا فمنيـ ماف الحع التبعية ِمف حيث اتحاد معن  الكبلـ ات ق اإلعراب أك 
ك ال اةبلف؛ ألفَّ الجممة  ـا زيد  كماف عمر  اختمف معن  الكبلـ فالقطع عند الجميع، نحك: قا

 األكل  خبرية كالثانية است يامية.

راطا اتحاد اإلعراب، كال ُيبالي باختبلؼ جية اإلعراب، كما ذىب إليو  كمنيـ ماف شا
 الجرمي.

راطا مع  ل، فاشا جيتو، فتككف العكامل ِمف جنٍس  ات اؽ راباتحاد اإلعكمنيـ ماف فا َّ
ل  ىذا ذىب س كالخميل. كىذا الذؼ  ححو  كاحد، كيشترط أاّل تككف عكامل مختم ة. كاا

 أ حابنا.

كذىبا المبرد كابف السراج كابف كيساف إل  أفَّ العامل في النعت ىك العامل في 
بُّ عمييما انِ بابة  كاحدة. فيؤالء إذا كاف العامُل أكثرا ِمف كاحد ال ُيجيزكف  المنعكت، كأنو ياْن ا
ا يامـز عنو ِمف إعماؿ عامميف في معمكٍؿ كاحد".  االتباع ِلما

 التوضيح والتحميل:             

 .عامل النعت كاحد غير متعدد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 لمسألة. ما ذكره أبك حياف في ىذه ا (3)ناظر الجيش، ك (2)كابف عقيل، (1)المرادؼكاتبع 
 

 الخالؼ في قوليـ  مررُت برجٍل ضارِبو ز ٌد( وأمثاليا -708
، كمررُت ق مررُت برجٍل ةارِلو زيد  مسألة: : " (4)أبك حيافقاؿ  أك ةارٍب أباه رجل 

ـٍ أبكه، فالك ف إْف كاف منكنا  فبل خبلؼ ْف كاف غير  برجٍل قاس في جريانو عم  المك كؼ، كاا
ف يجرؼ عم  المك  ف فكالمنكَّ  كاقعا   كال راء يكافق س إال فيما كاف عبلجا   كؼ عند س،منكَّ

 .فيمتـز الن ب رجل   ومِ بلزِ مُ  برجلٍ  نحك: مررتُ 

                                                 

 (.791)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/415ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.3354-7/3348ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.323-12/322التكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل ك  (4)
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ب أك التـز فيو الن  كاف كاقعا   ، كغير العبلج إفْ كعيس  يمتـز الرفع في العبلج مطمقا   
 .غير كاقع أجراه عم  المك كؼ

المرفكع  فا ما كاف مِ  كالعبلجُ  .كغيره عبلجا   ن ب ما كاف كاقعا  ل يا ب ،جرؼ كيكنس ال يُ  
، و داء  طِ خالِ مُ  برجلٍ  ي عمو نحك: مررتُ  إليو كغير العبلج ما لـ يكف لو فعل   ةيفا فيما أُ  بو فعل  

فعم   ف ن با ، كما ، كغير الكاقع ما كاف مستقببل  ما كاف حاال   كالكاقعُ  .ي عمو فميس لمداء فعل  
 فعم  االبتداء. ف رفعا الحاؿ كما 

كاحد  ف كغيره عم  حدٍّ المنكَّ  ا القياس فحملُ لمقياس كالسماع. أمَّ  حيح مذىب سكال 
كىذا  ،وغبلمُ  ةاربٍ  كلرجلٍ  ،قاسـٍ  برجلٍ  كما حممكىما إذا كاف الك ف لؤلكؿ نحك: مررتُ 

 ه. ما بعدا يككف ما كاف معناه لِ   اؽ فكذلؾ ينبيي أفْ باتِّ 

 كالسماع قكلو:

ػػػػػػػػػػتُ  ماػػػػػػػػػػِل السُّ ػػػػػػػػػػْرفا ِمػػػػػػػػػػْف خا ناظا  ْكِر ِبػػػػػػػػػػأْعُيفٍ كا
 

احِ   ـُ، ِ ػػػػػػحا ػػػػػػقاا ػػػػػػا السَّ اِلِطيا ػػػػػػ ، ُمخا ماْرةا
(1) 

 
إل   نظرتُ  :ػ عم  األكؿ. كحك  الكساسيجر  غير عبلج، كىك كاقع كىك مُ  (ياطِ خالِ مُ ػ)ف

 :كقاؿ ،ىا الذسبُ ذِ خِ آ شاةٍ 

... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػاٍؿ، ُمخاِلُطػػػػػػػػػػػُو ُبْيػػػػػػػػػػػرُ   ػػػػػػػػػػػس  عا  (2)ِبػػػػػػػػػػػِو نا ا
كال يمنع س  ،جرؼ، كىؤالء عم  ما نقل عنيـيُ  (سػ)اف فكالخبلؼ إنما ىك في الجري 

نما يمنع التزاـ الن ب أك الرفع كالت  يل الذؼ ف َّ  ،الرفع كالن ب  ."مكهكاا
 التوضيح والتحميل:             

في قكليـ )مررُت برجٍل ةارِلو زيد ( خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .كأمثاليا

                                                 

كأبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو ( 1/42المبرد، الكامل )جك  (100ص 18/7في شعره )ؽ البف ميادةالبيت  (1) 
   .  (5/24كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج (2/351)ج

 كعبػػد القػػادر (1/356بكيو )جرافي، شػػرح أبيػػات سػػيكأبػػي محػػػمد السػػي (127ص)ديكانػػو ىػػذا عجػػز بيػػت لؤلخطػػل فػػي  (2) 
 ك دره: ،(5/26البيدادؼ، خزانة األدب )ج

ناػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ     كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا، فاتارا ػػػػػػػػػػػػػػػػػْيفا العارااِقْيػػػػػػػػػػػػػػػػػبا العا ا ما  حا
 

 ... ... ... .. 
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 ما ذكره أبك حياف. (1)شناظر الجيكاتبع 
 في ىذه المسألة. (2)كاقتدػ أبك حياف بما ذكره ابف السراج

 

ُتو(  -709   الخالؼ في قوليـ  مررُت ِبَسْرٍج َخزٍّ ُصفَّ
زٍّ ُ  َُّتو :مسألة : " (3)أبك حيافقاؿ  ْرٍج خا  ،. ىذا النكع مكقكؼ عم  السماعمررُت ِبسا

 ،لمشتق كأخرجيا الك ف بيا عف أ مياكىك الك ف باألسماء الجكامد التي في معن  ا
بيا  تا عِ نُ  ،فإنيا جكامد في معن  المشتق ،كالمنسكب كالتكأُ  كلككذات كأُ  بخبلؼ الذؼ كالتي كذك

ذا قمت: مررتُ خرُ كلـ تا   فمذىب سيبكيو أفَّ  -كما أشبيو ،خاتميا يفٍ طِ  ب حي ةٍ  ج عف كةعيا. كاا
ف. كمذىب غيره أنيا يِّ لا  كخز ،معن  طيف ردؼء كأفَّ  ال  ة ليست خزا   كأفَّ  ،الخاتـ ليس بطيف

 ."ـ فيو معن  االشتقاؽىَّ كا تا باقية عم  مسماىا كيُ 

 التوضيح والتحميل:             

زٍّ ُ  َُّتو(في قكليـ خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ْرٍج خا  .)مررُت ِبسا

 قاـ. ما ذكره أبك حياف في ىذا الم (4)ناظر الجيشكاتبع 
، كأبي (5)سيبكيو كما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة ىك الدارج عند النحكييف أمثاؿ:

 .(7)كالسييمي ،(6)سعيد السيرافي
 

( نحو   -710  العالميف( َربِّ أوجو إعراب  َربِّ
 العالميف". رابِّ " : (8)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.3375-7/3374ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (1)
 (.26-2/25ابف السراج، األ كؿ )ج (2)
 (.12/323أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.7/3375ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.25-2/24سيبكيو، الكتاب )ج (5)
 (.2/353أبك سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج (6)
 (189السييمي، نتاسج ال كر )ص (7)
 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (8)
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ْخـ(، (: إْف ُقِدرا   ة مشبية، كرابِّ "):  (1)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ ْيـ(، ك)ةا ػ)شا
ْف ُقِدرا م درا  لػ)رّلو(،  فيك نعت مدح، ال نعت إيةاح؛ لعدـ الشركة البتة في االسـ األعظـ، كاا
ّما بدؿ، كال  (، كاا َـّ الحديُث تاما ( فيك إّما   ة عم  المبالية، كػ)رجل  عاْدؿ  دا ( ك)ت ه شا دَّ مثل: )شا

 .  ياحسُف اإلبداؿ عم  األكؿ؛ لةعف إبداؿ المشتق"
 التوضيح والتحميل:             

( نحك )رابِّ العالميف( عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ   .أكجو إعراب )رابِّ

 

 إعراب  خاتـ النبييف( صفة  -711
 خاتـ النبييف"." : (2)قاؿ ابف مالؾ

(:   ة مدح أيةا ، ال   ة تخ يص؛ خاتـ النبييف"):  (3)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
 ع االشتراؾ عف المك كؼ، بقرينة الذكر في ىذا المقاـ الخاص.الندفا

كىذه ال  ة قد ُيستشيد بيا كُيرجح ككف )رابِّ العالميف(   ة، ال بدال ؛ لتكازؼ القرينتيف 
تكازيا  أتـ، كىذا قد يحتاج إل  ثبكت ككف مثل ىذا االعتبار مراع  عند أىل المساف كمق كدا  

 ليـ، كىك متعذر".  
 والتحميل:              التوضيح

 .إعراب )خاتـ النبييف(   ة عم  ابف مالؾابف ىشاـ األن ارؼ استدرؾ 
 

 

 

 

 

                                                 

 (.443-442ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (1)
 (.1صلتسييل )ابف مالؾ، ا (2)
 (.444ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (3)
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 عطف البياف : األربعوف الباب الخامس و 
 

 سبب تسمية عطف البياف بيذا المسمى -712
 باب عطف البياف"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

ْدتاو عم  ُسمِّيا عطف بياٍف ألنو تكرار األكؿ ل: " (2)أبك حياف كيقكؿ دا زيادة بياف، فكأنؾ را
يا بذلؾ ألفَّ أ مو العطف، فإذا قمت: جاء  ن سو، بخبلؼ النعت كالتككيد كالبدؿ. كقيل إنما ُسمِّ
ـا  ، فاأل ل جاء أخكؾ كىك زيد، فحذفتا حرؼ العطف كالةمير، كأقاْمتا زيدا  مقا أخكؾ زيد 

 لبسيط". ذلؾ، كلذلؾ ال يككف في غير األسماء الظاىرة. نقل مف ا
 التوضيح والتحميل:             

 .سبب تسمية عطف البياف بيذا المسم  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)كابف عقيل، (3)المرادؼكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي
 

 مصطمح الترجمة عند الكوفييف -713
 ف البياف يسميو الككفيكف الترجمة، قالو ابف كيساف".كعط: " (6)أبك حياف قاؿ
 التوضيح والتحميل:              

 .م طمح الترجمة عند الككفييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 

 
                                                 

 (.3/325شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.12/327أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.797)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.2/423ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.3/159السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.12/328أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 ما ذكره أبك حياف. (1)ابف عقيل كاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)كأكد السيكطي

 

 طف البياف الصور التي يتعيف فييا ع -714
بإةافة  إال إذا قرف بأؿ بعد منادػ أك تبع مجركرا   كيجكز جعمو بدال  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ػ".لمناد   ة مقركنة بأؿ كىك غير  الح إلةافتيا إليو، ككذا إذا أفرد تابعا  

كنقص الم نف مف ال كر التي يتعيف فييا عطف البياف قكليـ: : " (4)أبك حياف كيقكؿ
رجُل عبُد هللا، فػ)عبُد هللا( عطف بياف عم  الرجل، كلك ُن ب عبد هللا في القياس لكاف يا أيُّيا ال

جاسزا ، كأنؾ قمت: يا عبدا هللا، إال أفَّ العرب ال تتكمـ بو ن با ، كلك ُن ب عم  أْف يككف بدال  
ك أفة ُل. كمنيا: ِمف أّؼ لجاز؛ ألفَّ أيا  في مكةع ن ب. كمنيا قكليـ: أؼُّ الرجميف زيد  كعمر 

ك قاؿ ذلؾ. كمنيا: يا زيُد الرجُل ال الُح. كمنيا: يا أيُّيا الرجُل  يؾ زيد  كعمر  كا . كمنيا ِكبل أخا زيد 
زيد  أفةُل الناِس النساِء كالرجاِؿ، أك الرجاِؿ كالنساِء. كمنيا يا زيُد ىذا. كمنيا زيد  ةرلُت عمرا  

ر  ال يجكز فييا البدؿ".   أخاه. فيذه كمُّيا ُ كا
 التوضيح والتحميل:             

 .ال كر التي يتعيف فييا عطف البياف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف في ىذا المكةع. (7)كالسمسيمي ،(6)ابف عقيل، ك (5)المرادؼكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)ككافق السيكطي

 

 
                                                 

 (.2/423ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.3/159السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.3/326شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.335-12/334أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.799-798)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.426-2/425ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.2/765ش اء العميل )جالسمسيمي،  (7)
 (.3/162السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
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 ف البياف دوف إشراؾ مع غيره المواضع التي يتعيف فييا عط -715
فإنو ين ب بعد من كب كين ب كيرفع  ػلمناد ككذا إذا أفرد تابعا  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".أكل  مف جعمو بدال   عط ا   بعد مةمكـ، كجعل الزاسد بيانا  

 "كيتعيَُّف أيةا  في مكاةع غير ىذيف: :  (2)أبك حياف كيقكؿ

ل  رابط، كال رابط إال التابع عم  عط ية البياف، أحدىا: أْف يككف الكبلـ ُي تقر فيو إ
ـِ الرجُل أخكىا، ال جاسز أْف يككف نعتا ؛ ألنو  مثالو: ىند  ةرلُت الرجلا أخاىا، كمررُت بينٍد القاس
راػ عميو، كال جاسز أْف يككف بدال ؛ لسبل تاْعراػ الجممة اأُلكل  مف رابط، فتعيف  أْعراُؼ ِممَّا جا

 عطف البياف.

ُل الت ةيل إل  عاـ، كُيْتباعا ذلؾ العاـ، كيككف الم ةل أحد   ي:كالثان أْف ُيةاؼ أْفعا
ِقسماْي ذلؾ العاـ، مثاُلو: زيد  أفةُل الناِس الرجاِؿ كالنساِء، أك: النساِء كالرجاِؿ، فالرجاؿ كالنساء 

كما قمنا،  عطف بياف. كال يجكز أْف يككف بدال  ِمفا الناس؛ ألفَّ البدؿ عم  نية تكرار العامل
فيككف التقدير: زيد  أفةُل الرجاِؿ كالنساِء، أك: النساِء كالرجاِؿ، كذلؾ ال يسكغ. فأمَّا قكُؿ ماف 

ُر الِجفِّ كاإلنسِ  مِق،  -قاؿ: أنا أْشعا ُر الخا لاو أبك عمي عم  أنو أراد: أْشعا فقد ُغمِّطا في ذلؾ، كتأكَّ
 قاؿ: )كىك قبيح، ال يجكز القياس عميو(.

أْف ُيْتباعا مك كُؼ أؼٍّ بمةاؼ، نحك: يا أيُّيا الرجُل غبلـُ زيٍد، فػ)غبلـُ زيد( ال  كالثالث:
ف  يككف بدال  ِمفا الرجل؛ ألنو ليس في تقدير جممتيف كال ك  ا ؛ ألفَّ ما فيو أؿ ال ُيك ا

ماـ.  بالمةاؼ إل  العا

؟".  كالرابع: أْف ُيتبع مجركر )أّؼ( بم  ل، نحك: بأؼِّ الرجميف زيٍد كعمرٍ   ك مررتا
 التوضيح والتحميل:             

المكاةع التي يتعيف فييا عطف البياف دكف إشراؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .مع غيره

 

 

                                                 

 (.3/326شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.337-12/336أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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 ما ذكره أبك حياف.  (3)كالسمسيمي ،(2)ابف عقيل، ك (1)المرادؼكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي

 

 البدؿ : األربعوف السادس و الباب 
 

 مصطمح الترجمة والتبييف والتكر ر عند الكوفييف -716
 باب البدؿ"." : (5)قاؿ ابف مالؾ

البدؿ ا طبلح الب رييف، كأما الككفيكف فقاؿ األخ ش عنيـ: : " (6)أبك حياف كيقكؿ
مُّكنو الترجمة كالتبييف، كقاؿ ابف كيساف:  مُّكنوإنيـ ُيسا  التكرير". ُيسا

 والتحميل:              التوضيح

 .م طمح الترجمة كالتبييف كالتكرير عند الككفييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (8)ابف عقيل، ك (7)المرادؼكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (9)ككافق السيكطي

 

 ما ُيشترط في بدؿ البعض -717
 بعض إْف دؿَّ عم  بعض األكؿ".كُيسم  بدؿ " : (10)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (.799-798)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.426-2/425ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/765ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 (.3/162السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/329شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.13/5أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 (.800)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
 (.2/427يل، المساعد )جابف عق (8)
 (.3/176السيكطي، ىمع اليكامع )ج (9)
 (.3/329شرح التسييل )جابف مالؾ،  (10)



 771 

كلـ ياذكر الم نُف ما ُيشترط في بدؿ البعض، كذلؾ ما ذكره : " (1)أبك حياف كيقكؿ
أْف ُترادَّ المسألة إل  أ ميا الذؼ اخُت رت منو، فإْف ظير العامل في البدؿ أ حابنا، كىك 

ل كاحدة مف الجممتيف في ير الكبلـ جممتيف كما كاف قبل أْف ُتختا ر، فإْف ساغ االكت اء بك
عُت زيدا   دا عُت زيدا  أن او؛ ألنؾ لك قمت: جا دا ال امتنعت، فعم  ىذا يجكز: جا جازت المسألة، كاا

عُت أن او، لكاف االكت اء بكل كاحدة مف الجممتيف ساسيا ، كقاؿ جرير: دا  جا

ا ػػػػػػػػيا اِطسا عاْت تاْيمػػػػػػػػا  ماعا ػػػػػػػػدا  ىاػػػػػػػػِذْؼ الِتػػػػػػػػْي جا
 

َـّ اْقُعػػػِدؼ باْعػػػ  ىاا ثُػػػ  (2)أْك ُقػػػْكِمي -تاػػػْيـُ  ياػػػا –دا
لـ يكف االكت اء  ،وأن ا  قطعتُ  زيدا   ؛ ألنؾ لك قمت قطعتُ وأن ا  زيدا   : قطعتُ كال يجكز 

 زيدٍ  كبلـا  يجكز: ما أف حا  كال .أن و تعنيكأنت  زيدا   قطعتُ  تقكؿ ألنؾ ال. بالجممة األكل  ساسيا  
و، لسانِ  كبلـا  حا ما أف ا  ؛ ألنو ال ُيقاؿ:ولسانِ  كبلـا  حا  ا ما أفْ  زيدٍ  كبلـا  : ما أف حا المتناع ؛ولسانا 

  لساناو. ما أف حا  إنما ُيقاؿ:

كقاؿ  احب )المخترع(: شرُط بدِؿ البعض أْف يككف ظاىرا ، فيو ةمير  مم كظ  بو أك 
حَّ ألنو يجكز: رأيُت  ، ياِ حُّ التعبير عنو باألكؿ، لك قمت: رأيُت أ حاباؾ أكثراىـ،  ا ر  مقدَّ

 عني بعةيـ، كلك قمت: لقيُت كلَّ أ حاِبؾ أكثراىـ، لـ يجز عم  بدؿ البعض".أ حاباؾ، كت

 التوضيح والتحميل:             

 .ما ُيشترط في بدؿ البعض استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيش، ك (3)ابف عقيلكاتبع 
 ألة.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المس (5)ككافق السيكطي

 

 

                                                 

 (.27-13/26أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
كالمعافرؼ، كتاب  (3/88المبرد، الكامل )جك ( 190ابف السكيت، الكنز الميكؼ )صك  (394في ديكانو ) لجريرالبيت  (2) 

 (.7/3406ناظر الجيش، تمييد القكاعد )جك ( 2/298عاؿ )جاألف
 (.2/433ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.3406-7/3405ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.3/176السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
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َوّلِلَِّ َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو  إعراب  ِمْف( نحو قولو تعالى أوجو  -718
  َسِبيالا 

ما  النَّاِس ِحجُّ   كمنو عم  أجكد أحد الكجييف قكلو تعال " : (1)قاؿ ابف مالؾ ِ َِّ عا كا
ِبيبل   ِف اْستاطااعا ِإلاْيِو سا  ".(2) اْلباْيِت ما

أؼ:  ،كالجكاب محذكؼ ية،شرط (فما )تككف  فْ أفالكجو اآلخر : " (3)أبك حياف كيقكؿ
ماْيِو ذلؾ، كىك تخريج الكساسي. قاؿ بعض أ حابنا: )ك  حذؼ جكاب الشرط ل يـ المعن  أحسف فاعا

 .(مف حذؼ الةمير مف البدؿ

(، كأنو قيل: كفي اآلية قكؿ ثالث، كىك أْف تككف )ماف( فاعبل  بالم در الذؼ ىك )ِحجّ 
عم  الناس  ؛ ألنو ي ير: كهللالمعن  طريقفاسد مف كىك قالكا: أْف ياُحجَّ البيتا ماف استطاعا. 
 ."يـيحج البيت مستطيع مستطيعيـ كغير مستطيعيـ أفْ 

 التوضيح والتحميل:             

ِ  إعراب )ِمْف( نحك قكلو تعال  أكجو  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ َّ ِ ما  النَّاِس كا عا
ِبيبل   ِف اْستاطااعا ِإلاْيِو سا  . ِحجُّ اْلباْيِت ما

 ما ذكره أبك حياف. (4)ناظر الجيشكاتبع 

 ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (6)، كخالد األزىرؼ (5)ككافق العيني
 

 

 

 

 
                                                 

 (.3/335شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 .] 97: آؿ عمراف[ (2)
 (.13/27كميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل كالت (3)
 (.3407-7/3406ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (4)
 (.3/1405العيني، المقا د النحكية )ج (5)
 (.2/9خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (6)
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 مف أنواع البدؿ:  بدؿ النسياف( و بدؿ كل مف بعض( -719
 ".تباعيما ةمير الحاةر كثيرا  اماؿ بلبعض كاالشتكيختص بدال ا" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كأىمل الم نف مما ذكره بعض أ حابنا بدؿ النِّسياف، كىك أْف : " (2)أبك حياف كيقكؿ
، فتكىمت أفَّ الممركر  يككف ِذْكُرؾا لؤلكؿ عم  سبيل النسياف، كمثالو: مررُت برجٍل امرأٍة، نسيتا

 ، فقمتا امرأة عم  جية البدؿ.بو رجل، ثـ تذكرتا أفَّ الممركر بو امرأة

 كالذؼ ينبيي في بدؿ اليمط كالنسياف أْف يؤت  بػ)بل( المقتةية لئلةراب.

ز بقكلؾ: لقيُتو ُغْدكةا يكـا الجمعِة، ال  كذكر بعةيـ بدؿ ُكل مف بعض، كقد ياحتج المجكِّ
إال عم  طريق  يككف ظرفا  ثانيا  ألفَّ العامل ال يعمل في نكع مف المعمكالت إال في كاحد منو

، كال يككف غمطا  ألفَّ المقاء ال يككف في كل بدؿ ُكل مف بعض( ُغْدكةا االتباع؛ فيك بدؿ ِمف )
 اليـك بل في بعةو، كمنو:  

ُمػػػػػػػػػػػكا مَّ اةا الباػػػػػػػػػػػْيِف ياػػػػػػػػػػػْكـا تاحا ػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػأنِّي غا كا
(3) 

 
 ... ... ... ...  

 ."كاكقد ُيجاب بأنو عم  حذؼ مةاؼ، أؼ غداةا البيِف غداةا يكـ تحمم 
 التوضيح والتحميل:             

)بدؿ النسياف( ك)بدؿ كل  ، ىما:مف أنكاع البدؿنكعاف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .مف بعض(

 ما ذكره أبك حياف.  (6)ناظر الجيشك  (5)كابف ىشاـ األن ارؼ  ،(4)المرادؼكاتبع 
 

                                                 

 (.3/329شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.34-13/33أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
سػػممة العػػكتبي، اإلبانػػة  ( كابػػف4/1435كالجػػكىرؼ، ال ػػحاح )ج( 23ي ديكانػػو )صىػػذا  ػػدر بيػػت المػػرغ القػػيس فػػ (3)

 (، كعجزه :4/376( كعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب )ج4/1683كالعيني، المقا د النحكية )ج (4/437)ج
... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػلِ   ْنظا ػػػػػػػػػػػػػػيِّ ناػػػػػػػػػػػػػػاِقُف حا ػػػػػػػػػػػػػػُمرااِت الحا  لاػػػػػػػػػػػػػػداػ سا
 

 
 (.802)ص (شرح التسييل )القسـ النحكؼ  (4)
 (.465ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (5)
 .(7/3408)ج( ك3401-7/3400ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (6)



 774 

ما  (4)، كالسيكطي(3)شمكني، كاأل(2)، كالجكجرؼ (1)ككافق النحاة المتأخريف أمثاؿ: العيني
 ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.

 

 البدؿ مف اسـ الشرطمجية  -720
 إْف تةمف متبكعو معناىا"." : (5)قاؿ ابف مالؾ

يةيف إل  ىذه المسألة مسألة الشرط  كاف ينبيي لمم نف أفْ : " (6)أبك حياف كيقكؿ
، الشرطية (إفِ )دخل عم  البدؿ تُ  أفْ  دَّ بُ  ف اسـ شرط فبلمِ  كذلؾ أنؾ إذا أبدلتا  ،فإنيا شبيية بيا

 ذلؾ: مثاؿُ 
ا قكؿ فأمَّ  .وةرلتُ  أك امرأة   رجبل   إفْ  ةرْب تا  فْ ت معؾ، كما مُ قُ  أك نيارا   ليبل   إفْ  ـْ قُ مت  تا 

 ال رزدؽ:

ػػػػػػا تاػػػػػػِردا  تاػػػػػػ  ما ػػػػػػا فْ ما اِر تاِجػػػػػػْد ِبيا ػػػػػػ ا  ياْكمػػػػػػا  سا
 

 ، ـا ْيِيػػػػػػػػػػ راا الُمْسػػػػػػػػػػتاِجْيزا  ياْرِمػػػػػػػػػػيْ  ُأدا ػػػػػػػػػػكَّ الُمعا
(7) 

نما ىك مت )ف مِ  بدال   (يكما  )يككف  بل يجكز أفْ ف  (؛ ألنو كاف يجب إدخاؿ )إْف( عميو، كاا
عم   ال عل يعمل في ظرفيف اذا كاف أحدىما مشتمبل   ألفَّ  (مت ػ)النا ب ل (فْ دا رِ تا من كب بػ)

 ( ارِ سا ) فَّ ؛ أل(دْ جِ تا ػ)ب (يكما  ) ينت با  كال يجكز أفْ . مشتممة عم  اليـك لعمكميا (مت )ك ،اآلخر
كىك  (، ارِ سا )كمعمكليا كىك  (درِ تا )فيؤدؼ )ذلؾ( إل  ال  ل بو بيف  (،دْ رِ تا ػ)في مكةع ن ب ب

عامل الكىك أجنبي منيما، كال  ل بيف  ( ارِ سا بػ) -(دْ جِ تا )كىك  -كلينو كليف عاممو ،أجنبي منيما
 منيما ال يجكز". أجنبيب وكمعمكل

 

                                                 

 (.4/1683العيني، المقا د النحكية )ج (1)
 (.2/791شرح شذكر الذىب )جالجكجرؼ،  (2)
 (.3/5األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (3)
 (.3/178ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.3/338شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.13/48أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
سعيد  يكأب (3/50كالمبرد، المقتةب )ج (2/228جابف المثن ، مجاز القرآف )( 252في ديكانو )ص لم رزدؽالبيت  (7) 

 ( 5/176( كابف سيده، المخ ص )ج3/109تيذيب المية )جكاألزىرؼ،  (4/45السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج
 .(1/285كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج( 46)ص الشعكر بالعكركال  دؼ، 
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 التوضيح والتحميل:             

 .مجيء البدؿ مف اسـ الشرط ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.  (3)ناظر الجيش، ك (2)ابف عقيلك  ،(1)المرادؼ كاتبع
 

 الخالؼ في جواز تقديـ بدؿ الشية مف الشية عمى المبدؿ منو -721
ـ بدُؿ ا: " (4)أبك حياف قاؿ لشيء مف الشيء كمف )البسيط( مسألة: )ال يجكز أْف يتقدَّ

عم  المبدؿ منو؛ ألنو ال ُيدرػ أيُّيما ىك المعتمد عميو، كليس كال  ة، كأمَّا في بدؿ البعض 
 فيظير، لكف األحسف اإلةافة، فتقكؿ: أكمُت ثمثا الرغيِف(". 

 التوضيح والتحميل:             

مف  في جكاز تقديـ بدؿ الشيءخبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .الشيء عم  المبدؿ منو

 ما ذكره أبك حياف. (5)ناظر الجيش كاتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (6)ككافق السيكطي
 

 عدـ الفصل بيف المبدؿ والمبدؿ منو -722
ألنو  ؛كىك دكف ال  ة ،ل بيف البدؿ كالمبدؿ منو  ا  يُ الَّ األحسف أ: " (7)أبك حياف قاؿ

و، ثا مُ في اليكـ ثُ  غيفا الرَّ  نحك: أكمتُ  ،بالظرؼ كال  ات كمعمكؿ ال عل  ل فيُ  ،ليس مف التماـ
ـِ المَّْيَل ِإالَّ َقِميالا  تعال :  ولك قكك  ِنْصَفُو  ُق

 كنحك ذلؾ".ق (8)

                                                 

 (.804)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.2/438ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(7/3417)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.13/55ي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلس (4)
 .(3409-7/3408)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.3/184السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.13/56أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
 .] 3-2: المزمل[ (8)
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 التوضيح والتحميل:             

 .عدـ ال  ل بيف المبدؿ كالمبدؿ منو استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ا ذكره أبك حياف.م (1)ناظر الجيش كاتبع
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)ككافق السيكطي

 

 المعطوؼ عطف النسق : األربعوف الباب السابع و 
 

ركة -723   مصطمح الشِّ
 ".باب المعطكؼ عطف النسق" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ركة: " (4)أبك حياف كيقكؿ  ."الككفيكف يقكلكف: باب النَّسق، كأكثر ما يقكؿ س: باب الشِّ
 التوضيح والتحميل:             

ركةم طمح استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   .الشِّ
 ما ذكره أبك حياف. (6)ابف عقيل، ك (5)المرادؼكاتبع 

 ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)ككافق خالد األزىرؼ 
 

 

 

 
                                                 

 .(7/3422)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.3/143السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.3/343شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.13/57أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.806)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (5)
 (.2/441ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.2/153خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (7)
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 الخالؼ في األدوات التي وقع الخالؼ فييا أنيا أدوات عطف -724
ا( كفاقا  لو كالبف كيساف كأبي ( كفاقا  ليكنس، كال )إمّ كليس منيا )لكفْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ

( خبلفا  ل احب عمي، كال )إال( خبلفا  لؤلخ ش كال راء، كال )ليس( خبلفا  لمككفييف، كال )أؼْ 
  ".المستكف

كنقص الم نف مف األدكات التي كقع الخبلؼ فييا أنيا حرؼ : " (2)أبك حياف كيقكؿ
، كىبل: عطف: حت ، ك   أـ، ككيف، كلكال، كمت ، كأيفا

نما ُيعرلكف ما بعدىا  فأمَّا )حت ( فذىب الككفيكف إل  أنيا ليست بحرؼ عطف، كاا
 بإةمار.

 كأمَّا )أـ( فذكر أفَّ فييا خبلفا  النحاس، كأفَّ أبا عبيدة ذىبا إل  أنيا بمعن  اليمزة.

 ُينسق بيا إال بعد ن ي، كأمَّا )كيف( فذىب ىشاـ إل  أنيا حرؼ نسق، كزعـ أنو ال
ْف  كأجاز: ما مررُت بزيٍد فكيف عمرك. قاؿ س: )قاؿ يكنس: اْمُرْر عم  أيُّيـ أفةُل إْف زيٍد كاا
ْف مررتا بعمٍرك(. قاؿ س: )كىذا ُيشبو قكؿ النحكييف: ما مررُت  عمٍرك، يعني، إْف مررتا بزيٍد كاا

ب(. قاؿ س: )كزعـ يكنس أفَّ الجرَّ خطأ(، بزيٍد فكيف أخيو(. قاؿ: )كىذا ردؼء ال تتكمـ بو العر 
يعني أفَّ الذؼ مذىبو إةمار الخافض ال يجيزه ىنا؛ ألفَّ ىذه الحركؼ حركؼ ابتداء. كال يجكز 
؟ كال يككف ىذا في  عند أىل النظر أْف ُيعطف بػ)كيف( ألنيا اسـ، كُيبتدأ بيا، تقكؿ: كيفا زيد 

 حركؼ العطف.

لمككفييف. كقاؿ ابف بابشاذ: )لـ يذىب إل  العطف  كنسب ابف ع  كر العطف بػ)كيف(
 بػ)كيف( إال ىشاـ كحده(.

كأمَّا )لكال( ك)مت ( فحك  أحمد بف يحي  عف الكساسي أنو أجاز: مررت بزيٍد فمكال 
عمٍرك، كمت  عمٍرك، بحذؼ الباء. كأب  ذلؾ ال راُء كالب رييف. كعمة المنع كالعمة في كيف. 

 بعدىا إال فعل  ُمةمر أك ُمظير، فبل ُينسق بيا. ك)لكال( لمتحةيض، ال يقع

كأمَّا )أيف( ك)ىبل( فذىب الككفيكف إل  أنيما مف أدكات العطف، كاستدلكا بقكؿ العرب: 
ك، كةرلت زيدا  فيبل عمرا ،  ك، كلقيُت زيدا  فاأيفا عمرا ، كجاء زيد  فيبل عمر  ىذا زيد  فأيف عمر 

 ؿَّ عم  العطف.فمجيء االسـ كفق األكؿ في اإلعراب د

                                                 

 (.3/343شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.71-13/70التذييل كالتكميل )ج أبك حياف األندلسي، (2)
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كال حيح أنو إذا كاف العامل رافعا  أك نا با  ُأةِمر بعدىما. كيدؿُّ عم  أنيما ليسا ِمف 
أدكات العطف أنيـ ال يقكلكف في الخ ض: ما مررُت برجٍل فيبل امرأة، كال ُتكجد أداة عطف 
( تعطف المرفكع كالمن كب كال تعطف المخ كض. ثـ دخكؿ حرؼ العطف عمييا كعم  )كيف

 دليل  عم  أنيا ليست مف أدكات العطف.

( ِمف أدكات العطف".  كفي بعض الشركح: مذىب البيدادييف أفَّ )كيف( ك)ىبل( ك)أيفا

 التوضيح والتحميل:             

في األدكات التي كقع الخبلؼ فييا خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .أنيا أدكات عطف

 ما ذكره أبك حياف.  (2)بف عقيلا، ك (1)المرادؼكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي

 

 ما ينوب عف الزماف مف المصدر المقارف لمزمف  -725
 كال يقتةي ترتيبا  عم  األ ح"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

ـْ : " (5)أبك حياف كيقكؿ مسألة: كينكُب عف الزماف الم در المقارف لمزمف، تقكؿ: أِق
ـِ زيد، تريد الزماف، أؼ: حت  إل  زماف ىذا، ككمُّيا خ ض، كمنو:  عندنا حت  طمكع الشمس كقيا

  ِتَّ  ماْطماِع اْل اْجر ـ  ِىيا حا بلا  ؛ ألفَّ األكؿ فيو معن  ال عل.(6) سا

 فإْف قيل: فإْف جاز ن ُس الم در فمياُجز ما ُيسبؾ بو.

؛ أال ترػ أنؾ تقكؿ: آتيؾ يكـا   ُي ِطُر الناُس،ُي ِطُر الناُس، كال تقكؿ: يكـا أْف قيل: ال يمـز
 ".ُي ِطُر الناُس كال: ما 

                                                 

 (.808-807( ك)ص806)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (1)
 .(2/454)جك (2/443)ج( ك2/441ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.219-3/218السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.3/357شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.13/106أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 .] 5: القدر[ (6)
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نما كاف ألفَّ أفَّ ال تمـز الدخكؿ  ـْ حت  أفَّ الناسا ُي طركف. كاا كيجكز في أفَّ المشددة: أِق
عم  ال عل في الخبر، كال تدخل عميو، بخبلؼ ما كأْف، كحت  ىنا طالبة  لؤلسماء لمياية، فمـ 

 فييا ما يطمب ال عل".يكف 
 التوضيح والتحميل:             

 .الم در المقارف لمزمفمف  ينكب عف الزماف ما استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (1)كأكد الشاطبي  
 

 عدـ جواز أْف يجية بعد  حتى( نكرة  -726
ـْ عندنا حت  مسألة: ال يجكز أْف يك: " (2)أبك حياف قاؿ كف بعد حت  نكرة، لك قمت: أِق

إل  تماـ اثنتي عشرة ساعة،  عندنا أِقـْ شيٍر أك يكـٍ، لـ يجز إال أْف ُتريد مقدارا ذلؾ، كأنؾ قمت: 
تَّ  ِحيفٍ  كمنو قكلو تعال :  ـْ عندنا حت (3) حا ر. كتقكؿ: أِق  ، كأنو أراد المكت أك زمنا  ُيح ا

 يل جاسزا  ألنو كالمحدكد.قميل تقةي حاجتؾ، ف ار القم

ـْ عندنا حت  شيٍر كحت  ع ٍر، فخ ض، كىك غير جاسز إال باأللف  كأجاز الكساسي: أِق
كالبلـ، كلك قاؿ: اْسِتنا كلَّ كقٍت حت  ظيرا ، جاز ألنيما كقتاف كما كاف في غير الكقتيف أيةا . 

، جاز ألنو  را حا معمكـ الكقت، كلك قمت: حت  كلك قمت: ُكْف عندنا حت  ُغْدكة  يا ىذا كحت  سا
ـْ عندنا حت  عاِشيَّة، جاز عم  ُقبح، كذلؾ إذا  غاداة، لـ يجز ألنيا ال حدَّ ألكليا. كلك قاؿ: أِق

 جعل العشية ما بيف الظير إل  الميل، كلك لـ ُيرد ذلؾ كاف محاال .

كتقكؿ: ال آتيؾ حت  عشر، فتةع حت  مكاف إل ، كلك قمت آتيؾ لـ يجز، كلك قمت: 
آتيؾ فأكاظب إل  عشر، جازت حت  بطكؿ ال عل كلنقض الجزء، كقكلؾ: ارعا الشاة حت  شير. 

 انتيت ىذه المساسل، كىي ِمف كبلـ ال راء". 

 التوضيح والتحميل:             

 استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ عدـ جكاز أْف يجيء بعد )حت ( نكرة.
 

                                                 

 (.608-3/607المقا د الشافية )جق الشاطبي (1)
 (.13/107أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 .] 35: يكسف[ (3)



 781 

 ماىية  أـ( -727
 ة كمنقطعة".كأـ مت م" : (1)قاؿ ابف مالؾ

( حرؼ بسيط ُكةع عم  حرفيف أ ميف، كليست الميـ بدال  : " (2)أبك حياف كيقكؿ ـْ ك)أ
ْذ ىي دعكػ ال دليل مف كاك، فيككف أ ميا أْك، ِخبلفا  لمف زعـ ذلؾ، كىك ابف كيساف؛ إ

ؿ إل  معن   يزيد عم  معن  عمييا...  أك( كأمَّا قكؿ ابف كيساف )ُأبدلت الميـ مف الكاك لُتحكَّ
ؿ منو، فمدلكؿ  ؿ عف داللة المبدا فميس بشيء؛ ألفَّ إبداؿ حرؼ مف حرؼ ال ُيزيُل داللة المبدا

 ُأباب مدلكؿ ُعباب".

: "كذىب أبك زيد األن ارؼ إل  أفَّ )أـ( قد تككف زاسدة، كقاؿ  (3)المرادؼكيقكؿ 
 األخ ش: قاؿ قكـ: إنيا لية يمانية... ك)أـ( قد تككف حرؼ تعريف".     

 توضيح والتحميل:             ال

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ماىية )أـ(

ما ذكره أبك حياف إال أنو زاد عميو أراء أخرػ لمنحكييف تخص أ ل  (4)المرادؼكاتبع 
 في ذلؾ أيةا . (5)ابف عقيلتركيب )أـ( في ىذه المسألة، ككافقيما 

 

 أوجو الفرؽ بيف  أـ( و أو( -728
كلك كانت )أك( ىي األ ل كُأبدلْت ميـ )أـ( مف كاك )أك( الت قت : " (6)أبك حياف قاؿ

أحكاميا، كلكنيا مخال ة  مف أكجو: منيا أفَّ السؤاؿ بػ)أك( قبل السؤاؿ بػ)أـ(، فماف سأؿ بأك بعد 
ـْ أك  السؤاؿ بأـ فقد أخطأ. كأنو يتقدَّر مع أك بأحد، كمع أـ المت مة بأؼ. كجكاب أك بالحرؼ ناعا

مَّا بال عل، عم  حسب ما يككف السؤاؿ. كاألحسُف مع أك ال، كجكاب أ ـْ بالتعييف، إمَّا باالسـ، كاا
تقديـ ال عل، كمع أـ تقديـ االسـ. كأفَّ أك في العطف ال تمـز معادلتيا لبلست ياـ، بخبلؼ أـ. 
ـٍ، كعط ت عميو، كاف بأك دكف أـ. كأنؾ إذا عط ت بعد أفعل الت ةيل  كأنؾ إذا است يمتا باس

                                                 

 (.3/357شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.13/124أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 812-811)ص ؼ(شرح التسييل )القسـ النحك المرادؼ،  (3)
 .808-807كص 806المرجع السابق، ص (4)
 ( 457-2/456ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.13/124أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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ُسفا كاف بأك. فيذه كا ف بأـ دكف أك. كأفَّ ما لـ ياحُسف السككت عميو كاف العطف بأـ، كما حا
 كجكه ِمف ال رؽ تدؿ عم  أفَّ أـ ليست الميـ بدال  ِمف كاك أك، كأفَّ أ ميا ليس أك.

 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ أكجو ال رؽ بيف )أـ( ك)أك(

 المسألة. ىذه في (1)ق أبك حياف ما ذىب إليو ابف األثيرككاف
 

  بعد سواة ألف استفياـ  أـ( يكوف ليا اسميف أو فعميف إذا جاة -729
مسألة: قاؿ س: إذا كاف بعد سكاء ألُف االست ياـ فبل ُبدَّ ِمف أـ، : " (2)أبك حياف قاؿ

يد  في الدار أـ عم . اسميف كانا أك فعميف، تقكؿ: سكاء  عميَّ أزا ك، كسكاء  عميَّ أُقمتا أـ قاعادتا ر 
ذا كاف بعدىا ِفعبلف بيير ألف االست ياـ ُعِطف الثاني بأك، تقكُؿ: سكاء  عميَّ ُقمتا أك  . قاعادتا كاا

ْف كانا اسميف ببل  ْف كاف بعدىا  عميَّ بالكاك، تقكؿ: سكاء   ُعِطف الثانيألٍف كاا ك. كاا زيد  كعمر 
 مبل  عمييما".م دراف كاف الثاني بالكاك كبأك ح

 التوضيح والتحميل:             

)أـ( يككف ليا اسميف أك فعميف إذا جاء بعد سكاء بأفَّ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ألف است ياـ

 أيةا . (4)ككافقيـ السيكطي لة،المسأ ىذه في (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف األثير

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/372ابف األثير، البديع )ج (1)
 (.13/124أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.1/373ابف األثير، البديع )ج (3)
 (.208-3/207السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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ـَ أو جواز قوليـ   -730  (قعَد؟ما أدري أقا
؟ إذا لـ ياُطل القياـ، ككاف لسرعتو : " (1)أبك حياف قاؿ ـا أك قعدا مسألة: تقكؿ ما أدرؼ أقا

كأنو لـ يكف، كما تقكؿ: تكمَّمتا كلـ تاتاكامَّـ، إمَّا ِلقمة كبلمو، أك لترؾ االعتداد بو، أك ألنو لـ يابُمغ 
 بو المراد، كليس لػ)أـ( ىاىنا مجاؿ".
           التوضيح والتحميل:   

؟(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ـا أك قعدا  .جكاز قكليـ )ما أدرؼ أقا

 .المسألة ىذه في (2)كأيد أبك حياف ما ذىب إليو ابف األثير
 

  ىل( الكالـ تإذا تصدر  بمعنى واحد عمى السواة  أـ( و أو(مجية  -731

ماحْت )أـ( ك): " (3)أبك حياف قاؿ أك(، قاؿ س: لك مسألة: إذا ت در الكبلـ )ىل(  ا
 ؟ لكاف كاحدا ".تقتلُ  ـتةرُب أقمت: ىل تةرُب أك تقتُل، أك: ىل 

 التوضيح والتحميل:             

مجيء )أـ( ك)أك( بمعن  كاحد عم  السكاء إذا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ت درت )ىل( الكبلـ

 المسألة. ىذه في (4)كتأثر أبك حياف بما ذىب إليو ابف األثير
 

  إمَّا( تلتي بمعنى الباحة -732
 ".ا شؾ أك تخيير أك إبياـ أك ت ريق مجردكالمعن  مع إمَّ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

مَّا ابف سيريف".: " (6)أبك حياف كيقكؿ  كاإلباحة: جاِلْس إمَّا الحسف كاا

                                                 

 (.13/124أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.1/374ابف األثير، البديع )ج (2)
 (.13/125أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (.1/374ابف األثير، البديع )ج (4)
 (.3/365شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.13/142ألندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف ا (6)
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"كلـ يذكر الم نف  كقاؿ أيةا  في المقاـ ن سو عبارة أخرػ ت ي معن  االستدراؾ :
 باحة".ككف إمَّا لئل

 التوضيح والتحميل:             

 .استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ )إمَّا( تأتي بمعن  اإلباحة

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيش، ك (2)ابف عقيل، ك (1)المرادؼكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كأكد الشاطبي

 

 ( ؾَ ُرَوْ دَ   عمى الضمير المستكف فيجواز العطف  -733
 ". كيةعف العطف عم  ةمير الرفع المت ل" : (5)قاؿ ابف مالؾ

، فبل تعطُف عم  الةمير المستكف : " (6)أبك حياف كيقكؿ ؾا أنتا كزيد  ْيدا فرع: تقكؿ: ُركا
ؾا في ْيدا  إال بعد تأكيده". ُركا

 التوضيح والتحميل:             

(جكاز العطف عم  الةماستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  ؾا ْيدا  .ير المستكف في )ُركا

 ما ذكره أبك حياف. (7)ناظر الجيشكاتبع 
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)ككافق السيكطي

 

 
 

                                                 

 (. 814)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (1)
 ( 2/460ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(7/3479)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.5/130المقا د الشافية )جق الشاطبي (4)
 (.3/372شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.13/168كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذييل  (6)
 .(7/3503)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.3/221السيكطي، ىمع اليكامع )ج (8)
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 اختصاص  لوال( بجر المضمر -734
فْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ  ". عم  ةمير جر فا طِ عُ  كاا

 تا عم  تجر المةمر في مذىب س، فمك عاط )لكال(فرع: : " (2)أبك حياف كيقكؿ
مجركرىا ظاىرا  لـ يجز؛ ألنو يمزـُ مف ذلؾ أْف تجر )لكال( المظير، كىك ال يجكز. فمك رفعتا 

كعم  ىذا  عم  تكىـ أنؾ نطقت بةمير الرفع ف ي جكازه نظر، نحك: لكالؾ كزيد  لكاف كذا.
 ينبيي أْف ُيقيد العطف عم  الةمير المجركر بأْف يككف الحرؼ ليس مخت ا  بجر الةمير".

 التوضيح والتحميل:             

 .جر المةمرب)لكال( اخت اص استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق السيكطي
 

 عدـ جواز تلخير المعطوؼ عمى مبتدأ وتوسيط خبرىما -735
 ". كندر ذلؾ مع أك" : (4)قاؿ ابف مالؾ

ق تأخير المعطكؼ عم  مبتدأ كتكسيط خبرىمايجكز ال: مسألة: " (5)أبك حياف كيقكؿ
ك، ِلما في ذلؾ مف التقديـ كالتأخير المستيني عنو تركيب الكبلـ.  نحك: زيد  ُمنطمقاِف كعمر 
: أنُت  ـُ كعبُد هللا، قاؿ: )كأنؾ قمتا كأجاز ذلؾ بعض أ حابنا، كاستدؿَّ عم  ذلؾ بقكلو: أنتا أعما

ـُ(، فيشتركاف  خبرا  ليما متكسطا  بينيما، فعم  ىذا يجكز:  أْعماـُ في المعن ، كيككف كعبُد هللِا أْعما
ك، كال مانع مف ذلؾ. انتي .  زيد  قاسماِف كعمر 

( خبرا  عنيما معا  لـ يكف في الم ع ُمخال ة خبٍر لُمخباٍر أْعماـُ كال رُؽ بينيما أنو إذا قدرنا )
ـُ، كال عنو متقدـ. بخبلؼ ما ُيثن  كُيجمع، فإنو يظيُر التخا لُف؛ أال نرػ أنو يسكُغ: أنت أعما

كعبُد هللا( أْف يككف مف عطف الم ردات  أْعماـُ يسكُغ: زيد  قاسماف، عم  أنو ال يتعيَّف في )أنتا 
ك، كلك قمنا  حت  يشتركا في الخبر، بل الظاىر أنو ِمف عطف الجمل، نحك: زيد  قاسـ  كعمر 

                                                 

 (.3/373شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.13/177أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.2/459السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.3/378شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.196-13/195أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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لساغا؛ إذ ال يظير تخالف   -مف عطف الم رداتكىك أْف يككف  -بالجكاز في المثاؿ المذككر
ك، مف حيث ىك خبر  يحمُل ةميرىما فيك عاسد  عم   في الم ع، بخبلؼ: زيد  قاسماِف كعمر 
ـٍ كعم  متأخٍر؛ كذلؾ ال يجكز، كما كردا ِمف ذلؾ فيك ِمفا التقديـ كالتأخير الذؼ ال يجكز  متقد

 إال في الشعر، نحك قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدُت أبااىاػػػػػػػػػػػػػػػػػا راا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاجا ا كاُأمَّيا  ِسِةػػػػػػػػػػػػػػػػػْييا
 

ػػػػػػا  ْيُتيا كا تَّػػػػػػ  حا ـا حا ػػػػػػا الُحْكػػػػػػ ْيػػػػػػُت ِفْييا فاأْعطا
(1) 

 التوضيح والتحميل:              

عدـ جكاز تأخير المعطكؼ عم  مبتدأ كتكسيط استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .خبرىما

 

 شروط تقديـ المعطوؼ بالواو ضرورة -736
ـُ المعطك " : (2)قاؿ ابف مالؾ  ُؼ بالكاِك لمةركرة". كقد ُيقادَّ

أىمل الم نف قيكد ىذه المسألة، كذكر أ حابنا ليا أرلعة : " (3)أبك حياف كيقكؿ
 شركط:

 أحدىا: أْف يككف العاطف الكاك، كىذا ذكره الم نف...

ك زيد  قاسماف،  الشرط الثاني: أال يؤدؼ إل  كقكع حرؼ العطف  درا ، ال تقكُؿ: كعمر 
ك قاسماف، ـُ ِخبلفا  في ىذا. تريد: زيد  كعمر   كال نعم

الشرط الثالث: أالَّ يؤدؼ إل  مباشرة حرؼ العطف عامبل  غير مت رؼ، فبل تقكؿ: إفَّ 
فا كزيدا    .عاْمرا  كاعاْمرا  زيدا  قاسماف، تريُد: إفَّ زيدا  كعاْمرا  قاسماف، ككذلؾ: ما أْحسا

كعمٍرك بزيٍد، تريُد:  الشرط الرابع: أالَّ يككف المعطكؼ مخ كةا ، فبل تقكؿ: مررتُ 
ـُ   الشرط. ِخبلفا  في ىذامررُت بزيٍد كعمٍرك. كال نعم

                                                 

 .(2/381كالتبريزؼ، شرح ديكاف الحماسة )ج (205ةراسر الشعر )ص في لمُبعايث الحن يالبيت  (1) 
 (.3/378شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.197-13/196أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
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ذا اجتمعْت ىذه الشركط فمذىب الب رييف أنو ال يجكز ذلؾ إال في الشعر، كىك  كاا
عندىـ في المن كب أقبح منو في المرفكع؛ ألفَّ ال عل بالمرفكع مرتبط. كمذىب الككفييف جكاز 

 . ذلؾ في الشعر كفي الكبلـ
ك، فذىب ىشاـ إل   فمك كاف ال عل مما ال يستيني ب اعل كاحد، نحك: اخت ـا زيد  كعمر 
أنو ال يجكز التقديـ؛ ألفَّ الكاك كاك اجتماع. قاؿ أبك جع ر النحاس: كىك مذىب الب رييف. 

كفتككف إذ ذاؾ الشركط عند الب رييف خمسة، فبل ُيقاؿ عم  ىذا المذىب:  . زيد   اخت ـا كعمر 
 ."ز ذلؾ احمد بف يحي كأجا

 التوضيح والتحميل:             

 .شركط تقديـ المعطكؼ بالكاك ةركرةاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ره أبك حياف.ما ذك (4)، كناظر الجيش(3)، كالسمسيمي(2)ابف عقيلك  ،(1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي 
 

 (فلصبحوا والنو  الواو( في  معاني   -737
 ".كلتكالييا الثبلث دخل في الةح  كال باح كالمساء" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 :  (7)كقاؿ أبك حياف

 

 

 

                                                 

 (. 821)ص لنحكؼ(شرح التسييل )القسـ ا (1)
 ( 476-2/475ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/797ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 .(7/3511)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.3/228السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/341شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.  4/140التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
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ِسػػػػػػػػػِيـْ " ػػػػػػػػػاِلي ُمعارَّ فاأاْ ػػػػػػػػػباُحكا كاالّنػػػػػػػػػكاػ عا
(1) 

 
 ... ... ... ...  

 
 ".ه أنيا كاك الحاؿ، كأ بحكا تامةفالكاك عند األخ ش زاسدة، كعند غير 

 ضيح والتحميل:      التو 

 .)فأ بحكا كالنكػ(قكؿ الشاعر:  معاني )الكاك( في استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 

 الخالؼ في  الفاة( الداخمة عمى  إذا( الفجائية أىي زائدة أـ عاطفة؟ -738
ازني مإذا التي لمم اجأة: فذىب ال  كاختم كا في ىذه ال اء الداخمة عم":  (2)قاؿ أبك حياف

كذىب أبك  .حد دخكليا في جكاب الشرط  أنيا دخمت عم  زاسدة. كذىب الزجاج إل أنيا  إل
 .بكر مابراماف إلي أنيا عاط ة

ح أبك ال تح قكؿ المازني  اإلتباع، ككذلؾ كانت في   كذلؾ أفَّ إذا ال جاسية فييا معنكرجَّ
ذا في ىذا المعني، فدخكؿ   ال اء عمييا دخكؿجكاب الشرط كما كانت ال اء، فقد اشتركت ال اء كاا

، كقكليـ:   حرؼ زاسد لمتأكيد، كال يعترض عم ىذا بككف ال اء ال يجكز حذفيا، فُربَّ زاسد يمـز
 افعْمو آثرا  ما.

، كلكف مع ذل كال يجكز أفْ كقاؿ بعض أ حابنا:  ؾ إذا كجد لو تقكؿ: خرجُت إذا زيد 
 . كيعني أنو قد كجد زكاسد كثيرة حذفت. نظاسر لـ يبعد. انتي

اةية قد انقةت؛ ُردَّ مذىب الزجاج بأفَّ قكلؾ خرجُت فإذا زيد  إخبار عف حاؿ مك 
الشرط الستيني بما في إذا مف   باؿ، كألنو لك كاف في الكبلـ معناالستق  كالشرط مبنيّّ عم

 اإلتباع عف ال اء كما استيني عنيا في قكلؾ: إْف ت عْل إذا زيد  ي عل.  معن

                                                 

( كابػف عبػد رلػو، 3/266( كابػف قتيبػة، عيػكف األخبػار )ج1/70ىذا  در بيت لحميد األرقػط فػي سػيبكيو، الكتػاب )ج (1) 
( كابػػف الشػػجرؼ، أمػػالي ابػػف الشػػجرؼ 1/351( كأبػػي سػػعيد السػػيرافي، شػػرح كتػػاب سػػيبكيو )ج7/208العقػػد ال ريػػد )ج

( كالعينػي، 2/234برؼ، شرح ديػكاف المتنبػي )ج( كأبي البقاء العك503( كالمرزكقي، األزمنة كاألمكنة )ص2/498)ج
 ( كعجزه :2/629المقا د النحكية )ج

   ... ... ... ... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاِكيفُ   لاػػػػػػػػػػػػػػػْيسا ُكػػػػػػػػػػػػػػػلَّ النَّػػػػػػػػػػػػػػػكػا ُتْمِقػػػػػػػػػػػػػػػي اْلمسا  كا
  

 (.327-7/325أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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الجممة التي ىي خرجُت مركبة مف فعل كفاعل، كقكلؾ فإذا زيد   كُردَّ مذىب مابراماف بأفَّ 
 اسمية، كحكـ المعطكؼ أف يككف كفق المعطكؼ عميو.جممة 

، فتعطف إحدػ الجممتيف عم فإفْ   األخرػ؟  قمت: ألست تقكؿ: قاـ زيد  كأخكؾ محمد 

أفَّ  ػ مع غيرىا مف حركؼ العطف؛ أال تر  فالجكاب: أفَّ الكاك يجكز معيا ما ال يجكز
 الثاني في العطف بال اء معمَّق باألكؿ، كالكاك ليست كذلؾ. انتيي معني كبلـ أبي ال تح.

ـا زيد  قاؿ الشمكليف ال يير:  كيحتمل أف ُينتا ر لمبرماف بأف يقاؿ لو: امتناع قكلؾ قا
ك جالس  لـ يكف مف جية العطف، إنما كاف مف أجل أفَّ ال اء ي حبيا في عط يا اإلتباع ، فعمر 

  معن  ألتنا ىذه اإلتباع فييا بيِّف عمكمس كال إتباع ىنا، فإذا  حَّ اإلتباع فبل مانع مف العطف،
فْ  كاف ليس معمَّبل  في  المبالية، فكأنو الرتباط حةكر األسد عند الخركج معمل بالخركج كاا

نما ىي مكافقة كم ادفة،ا ، ال اءكلكف لمزكـ العمة كالمعمكؿ جعل ىذا مثمو يعطف ب أل ل، كاا
: فحةرني زيد، كأنت لك قمت خرجُت فحةرني زيد  لـ يكف  كمع أفَّ في قكلؾ فإذا زيد معن

م ا  مف الكبلـ، كلـ يشؾ في أفَّ  مي ىذا يككف تكجيو جكاز ذلؾ، فعال اء عاط ة، فجاز ىذا  خا
 .  مبرماف  حيحا . انتي

ر  ا، كقكلو ال اء عاط ة كقكع غيرىا مف حركؼ العطف مقامي كالذؼ يقطع بأفَّ  ـْ باشا َـّ ِإذاا أاْنُت ُث
َـّ )، فػ( 1 تاْنتاِشُركفا  َـّ ال ُيماقَّ  تككف دخمت دخكليا في جكاب الشرط؛ ألفَّ  ال ي مح أفْ  (ُث بيا   ُث

 ."خبلؼ األ ل، فثبت أنيا عاط ة  الزيادة فييا عم ػ اب الشرط، كدعك جك 

       التوضيح والتحميل:       

)ال اء( الداخمة عم  )إذا( ال جاسية في  النحكييف خبلؼابف مالؾ استدرؾ أبك حياف عم 
 .أىي زاسدة أـ عاط ة؟

 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)، كابف عقيل(2)المرادؼ كقد اتبع

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)كقد كافق السيكطي
 

                                                 

 .]20: الرـك[ (1)
 (.492)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/510ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.4/1960تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.2/183ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
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 النداة : األربعوف الباب الثامف و 
 

 الحاؿ مف المناد    الخالؼ في مجية -739
 كفي حاؿ"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

 مسألة خبلؼ: مجيء الحاؿ مف المنادػك : " (2)أبك حياف كيقكؿ

ذىب الككفيكف كبعض الب رييف إل  المنع، كاستدلكا عم  ذلؾ بأفَّ الحاؿ منو يمـز عنو 
عن  أفَّ نداءه كاف في تناقُض معن  الكبلـ، قالكا: إذا قمنا: يا زيُد ةاحكا ، عم  الحاؿ، كاف الم

؛ ألفَّ النداء كقع بقكلو: يا زيُد، فإْف  حاؿ الةحؾ، فإْف لـ يكف ةاحكا  فبل نداء، كذلؾ مستحيل 
لـ يكف ةاحكا  لـ ُيخرجو عف أْف يككف قد نادػ زيدا  بقكلو: يا زيُد. كىذا الذؼ احتجَّ بو ال ُحجَّة 

 ىي التي ُيقادَّ ارت اعيا لككنيا ُمْنتاِقمة. فيو إال عم  تقدير أْف تككف الحاؿ ُمبايِّنة؛ إذ

إل  إجازة مجيء الحاؿ  -كمنيـ األخ ش كالمازني كال ارسي–كذىب بعض الب رييف 
، كذلؾ أنو إذا أقبلا ُمْنتاِقمةمف المنادػ إذا كانت الحاؿ مؤكدة لمعن  الكبلـ؛ ألنيا إذ ذاؾ ليست 

إقبالو عميو أنو ناداه كىك قاسـ، فإذا قاؿ: يا  بنداسو عم  شخص قاسـ، فمـ يارا ذلؾ كل ماف رأػ
مف   ُمْدِبِريفا  ، كما أفَّ زيُد قاسما ، كانت الحاؿ مؤكدة ِلما كاف ُي ياـ مف النداء قبل اإلتياف بيا

ـْ ُمْدِبِريفا  تعال :  قكلو لَّْيُت َـّ كا يِّا ، ك(3) ُث يِّا مف قكلو:   حا ياْكـا ُأْبعاُث حا اةا  ، ك(4) كا   اِحك 

ا مف قكلو:  اِحك  ـا ةا ـُ مف الكبلـ (5)فاتاباسَّ قبل اإلتياف بيا.  ، أحكاؿ مؤكدة لما كانت ُت يا
 كاستدلكا عم  ذلؾ بقكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػْكـا قاػػػػػػػػْد ذاىاُبػػػػػػػػكا را إفَّ القا  ياػػػػػػػػا ِبْشػػػػػػػػُر أْعػػػػػػػػكا
 

ّياِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْيو  ػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ُجمػػػػػػػػػػػػػػػػا   ا مَُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػكا باقا كاخا
(6) 

 كقكؿ اآلخر: 

 

                                                 

 (.3/390شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.242-13/240أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 .] 25: التكبة[ (3)
 .] 33: مريـ[ (4)
 .] 19: النمل[ (5)
 .(13/241دلسي، التذييل كالتكميل )جحياف األن يأب ببل نسبة فيالبيت  (6) 
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ػػػػػػػػػػػػػْمما  باػػػػػػػػػػػػػ ارا سا ارااِت الُعػػػػػػػػػػػػػْكجْ ياػػػػػػػػػػػػػا دا  ْيفا دا
 

ػػػػػػػػػػػْيُيكجْ   ػػػػػػػػػػػرَّْت عمييػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػػلُّ ِرْيػػػػػػػػػػػٍح سا جا
(1) 

 
( في مكةع الحاؿ مف )دار سمم ( ألنيا معرفة، كال يمكف أْف يقدر الظرؼ نعتا   فػ)بيفا

 ليا. انتي  ما ذكره بعض أ حابنا في نقل الخبلؼ في الحاؿ مف المنادػ كاالحتجاج.

ف المنادػ بيف أْف تككف ُمبايِّناة أك مؤكدة، كقد كلـ يا  ل الم نف في مجيء الحاؿ م
ذكرنا أفَّ ماْف أجاز ذلؾ إنما أجازه عم  أْف تككف الحاؿ مؤكدة، إال أفَّ في )البديع( ذكر الحاؿ 
مطمقة، قاؿ: )قد استقبح جماعة مف النحاة الحاؿ مف المنادػ، منيـ المازني، فبل تقكؿ: يا زيُد 

 المبرد، كقاؿ: أناديو قاسما ، كال أناديو قاعدا ، كأنشد:  قاسما . كأجازه آخركف، منيـ

... ... ... .. 
 

ػػػػػػػػػػرَّارا  أِلْقػػػػػػػػػػكااـِ   ػػػػػػػػػػْرِب ةا ياػػػػػػػػػػا ُبػػػػػػػػػػْؤسا ِلْمحا
(2) 

بأنو لك كاف  -يعني أنو ال يككف معمكال  لم عل -كفي البسيط: )كقد احتج عم  ذلؾ 
: يا زيُد يكـا  معمكال  ل عٍل أك معناه ل حَّ كقكع الحاؿ منو، فتقكؿ: يا زيدُ  حَّ قاسما ، كلـ ُيسمع، ك ا

 الجمعة؛ ألفَّ ركاسح األفعاؿ تعمل في ىذه. كان  مكا عنو عم  طريقيف:

 إحداىما: يجكز ذلؾ، كىك رأؼ ابف طاىر كابف طمحة مف المتأخريف.

كالثانية: أفَّ امتناع ذلؾ ال ِلما ذكر بل لمعن   آخر، قاؿ س: ألفَّ النداء شبيو بالعاـ، 
بعده ُيشبو الت سير لمذات، فكاف كالتمييز، كالتمييز ال تككف منو حاؿ ألنو ذات، كالذات ال  فما

ـ، كما  تنتقل. كقيل: ألفَّ النداء جرػ في كبلميـ عم  اإلطبلؽ؛ ألفَّ ق د اإلقباؿ إنما ىك ِلُمبيا
، فبل تككف( انتي .  ىك كذلؾ ال يتقيد بشيء، كالحاؿ قيد 

ل في المجيء مف ال منادػ بالحاؿ ثبلثة مذاىب: أحدىا: المنع عم  اإلطبلؽ. كتح َّ
كالثاني. الجكاز عم  اإلطبلؽ. كالثالث: الت  يل بيف أْف تككف الحاؿ مؤكدة فيجكز منو، أك 

 مبينة فبل يجكز. كلـ ينص س عم  جكاز الحاؿ مف المنادػ كال منعو".  

                                                 

 (2/147أبي عمي القالي، أمالي القالي )جك  (38ابف السكيت، الكنز الميكؼ )ص فيلرجل مف بني سعد البيت  (1) 
 (1/771كالبكرؼ، سمط الآللي )ج (317مرزكقي، األزمنة كاألمكنة )صال

أبػػػك محػػػػمد  (1/57كابػػػف سػػػبلـ، طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء )ج (133ص)ديكانػػػو ابيػػػة الػػػذبياني فػػػي ىػػػذا عجػػػز بيػػػت لمن (2) 
( كاأل ػبياني، إعػراب 194كابف فةاؿ المجاشعي، النكت في القػرآف )ص (2/200رافي، شرح أبيات سيبكيو )جالسي

 ، ك دره:(2/132)جكعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب  (14/239كابف منظكر، لساف العرب )ج( 93القرآف )ص
ػػػػػػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػػػػػاُلكاا ِبناػػػػػػػػػػػػ  أاسا ػػػػػػػػػػػػامٍر: خا  قاالاػػػػػػػػػػػػْت باُنػػػػػػػػػػػػك عا
 

 ... ... ... .. 
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 التوضيح والتحميل:             

 .مجيء الحاؿ مف المنادػخبلؼ النحكييف فيمالؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف
 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (3)كناظر الجيش، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 

 (  اثني َعَشرَ الموقع العرابي في بناة المناد  كػ  -740
 ".عم  ما كاف يرفع بو أك تقديرا   بن  المنادػ ل ظا  يُ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

( ُركعي أ ُمو، فُبِنيا عم  ما كاف : " (5)أبك حياف كيقكؿ را فرع: إذا ناديتا )اثني عاشا
ر،  عميو، كال ُتمحع فيو اإلةافة، كُيحمال عميو رفعا  كن با ؛ إذ مذىب س أفَّ أ مو: اثناف كعاشا

ر( معن  الكاك، فُبني آخُره، ف ار ب  ة المةاؼ، فُحذفت النكف، كُنزِّؿا ) ف )عاشا رفُةمِّ ( عاشا
لقمت: يا اثناف، ككذلؾ: يا اثنا  )اثناف(منزلة النكف، ف ار في الحكـ بمنزلة )اثناف(. كلك ناديتا 

، كيا اثناتا عاْشراةا، كيا ِثْنتا را  .عاْشراةا عاشا

ر. كفيو نظر  ألفَّ  كأمَّا الككفيكف فُيجركنو عم  أ مو ِمفا اإلةافة، فيقكلكف: يا اْثناْي عاشا
 ، كىك عندىـ أقكػ ِمفا المثن ".اإلةافةا غيُر حقيقية

 التوضيح والتحميل:             

(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  را    .المكقع اإلعرابي في بناء المنادػ كػ)اثني عاشا

 ما ذكره أبك حياف. (7)كناظر الجيش، (6)ابف عقيلكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)ككافق األشمكني 

 

                                                 

 (. 827)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/488ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(3535-7/3534)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.3/391شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.245-13/244اف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حي (5)
 (. 2/489ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 .(7/3543)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.3/22األشمكني، شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ )ج (8)
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   أف يكوف عار اا ِمْف كاؼ الخطاب في اسـ الشارة يشترط -741
 ".ال يستين  عنو كأؼ كاسـ اإلشارة في ك  و بما" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كلـ ياشترط الم نُف في اسـ اإلشارة إذا كاف منادػ أف يككف : " (2)أبك حياف كيقكؿ
(، كذلؾ راطاو فيو إذا كاف   ة لػ)أؼٍّ في الشرح ال في ال ص،  عاريا  ِمْف كاؼ الخطاب؛ كما شا

ـ مذىب السيرافي في أفَّ اسـ اإلشارة إذا لحقتو كاؼ الخطاب لـ  كىي مسألة خبلؼ، كقد تقدَّ
ياُجْز نداؤه، كمذىب س كابف كيساف خبلفو، كىك الجكاز، فتقكؿ: يا ىذا الرجُل، كيا ذاؾ الرجُل، 

يا أكلسكـ الرجاؿ، كيا أكلسؾ الرجاؿ، كيا ذلؾ الرجُل، كيا ذاِنؾا الرجبلف، كيا ذاِنُكما الرجبلف، ك 
 كحك  ابف كيساف عف بعض النحكييف سماعا  عف العرب".

 التوضيح والتحميل:             

أف يككف عاريا  ِمْف كاؼ بيشترط في اسـ اإلشارة ما استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
   .الخطاب

 ما ذكره أبك حياف. (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)فق السيكطيككا
 

 مجية  ابنة( في المناد  المضاؼ -742
"." : (6)قاؿ ابف مالؾ َـّ المةاؼ إلييما اْبف   إال اأُلَـّ كالعا

ـا اْبنة كِلْنت : " (7)أبك حياف كيقكؿ و أْف يقكؿ: أك ابنة، فإفَّ النحكييف ذكركا أفَّ ُحْك ناقا ا
 أك عاـ ُحكـُ االبف سكاء". في اإلةافة إل  ُأـ
 

                                                 

 (.3/398شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.297-13/296أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (. 832)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (. 2/504ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.2/49السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/405شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.13/334أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 التوضيح والتحميل:             

 .ةاؼممجيء )ابنة( في المنادػ الاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش ،(3)كالسمسيمي، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي

 

 االستغاثة والتعجب الشبيو بيا : األربعوف اب التاسع و الب
 

 بالنداة وجوه حصوؿ االستغاثة والتعجب -743
 ".كمثاؿ المنادػ المتعجب منو قكؿ العرب: يا لمعجب" : (6)قاؿ ابف مالؾ

نما اشتركت االستياثُة كالتعجُب في ىذه ال كرة لمشاركتيما في : " (7)أبك حياف كيقكؿ كاا
 يما أمر  عظيـ  عند المنادؼ:بعض المعن ؛ إذ سببُ 

أمَّا االستياثُة فمكقكع أمٍر ُيطماب دفُعو، أك المعكنُة عميو، أك الدخكُؿ فيو، كليذا قد تككف 
 عم  جية االستطالة كالكعيد، كعم  التكليخ، كعم  التذلل كالخةكع.

ُب فالنداء فيو عم  كجييف:  كأمَّا التعجُّ

ب منو، فتنادؼا جنسو ليحةر، كقكليـ: يالاْمماِء! كيا أحدىما: أْف ترػ أمرا  عظيما  فتتعج
ِب!. كاىي! كيا لاْمعاجا  لاْمدَّ

 

 

                                                 

  (.837)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/521ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/813ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 .(7/3585)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.2/53السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/410شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.351-13/350أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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كالثاني: أْف ترػ أمرا  تستعظمو فتنادؼا ماْف لو ِنسبة  إليو كماكنة فيو بكجٍو ما؛ كأف ترػ 
 ".ـُجيَّاال  أخذكا المنا ب، فتقكؿ: يا لاْمُعماماِء! أؼ: فِمثُمكـ ليذا األمر كليذه العظاس

 التوضيح والتحميل:              

في سياؽ  االستياثة كالتعجب بالنداء ح كؿ كجكه استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .الكبلـ

 ما ذكره أبك حياف. (3)كناظر الجيش، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي

 

 مف أجموغاث الخالؼ في الـ المست -744
 كاختم كا في ىذه البلـ عم  مذىبيف:: " (5)أبك حياف قاؿ

ألفَّ ال عل يتعدَّػ بن سو، فبل يحتاج إل   -كىك اختيار ابف خركؼ -أحدىما: أنيا زاسدة
 حرؼ جر.

 كالثاني: أنيا ليست بزاسدة. كاختمف أىل ىذا المذىب عم  قكليف:

  عل. كىك مذىب ابف جني.أحدىما: أنيا تتعمق بما في )يا( مف معن  ال

كالثاني: أنيا تتعمق ب عل النداء المةمر بعد حرؼ النداء، كىك اختيار ابف ع  كر 
 كابف الةاسع، كمذىب س.

كُردَّ مذىب الزيادة بأفَّ الزيادة ليست بقياس، فميما أمكف أْف ال يزاد كاف أكلا . كُردَّ 
 كال في الظرؼ. مذىب ابف جني بأفَّ معن  الحرؼ ال يعمل في المجركر

 

                                                 

 (. 839)ص تسييل )القسـ النحكؼ(شرح الالمرادؼ،  (1)
 (. 2/526ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(7/3599)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.2/69السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.354-13/353أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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كالبف جني أْف يقكؿ: قد عممْت كأفَّ بما فييا مف معن  التشبيو؛ أال ترػ عمميا في 
 الحاؿ في قكلو:    

ِتِو  ػػػػػػػػػػػْ حا ْنػػػػػػػػػػػِب  ا اِرجػػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػػْف جا أانَّػػػػػػػػػػػُو خا  كا
 

 ... ... ... ...  
ر عف ال عل قميل، ال يُ   قاؿ منو كُردَّ المذىب الثالث بأفَّ دخكؿ البلـ عم  الم عكؿ المتأخِّ

ـ، فإنو ف يح، نحك: ِلزيٍد ةرلُت، كال يجكز ةرلُت لزيٍد إال  إال ما ُسمع، بخبلؼ حالو إذا تقدَّ
 حيث ُسمع، نحك قكؿ الشاعر:

ياْثػػػػػػػػػػػػِربا  ػػػػػػػػػػػػا باػػػػػػػػػػػػْيفا اْلِعػػػػػػػػػػػػرااِؽ كا ماْكػػػػػػػػػػػػتا ما ما  كا
 

اِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ   ُمعا ـٍ كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا ِلُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاجا  ُمْمك 
تزما  إةماُره ُقكِّؼا بك كلو بالحرؼ لاّما أرادكا كقد اُستعذر عف ىذا بأفَّ ال عل لّما كاف ُمم 

 الت رقة بيف معنييف.

فا عم  االنت ار  ، كاألكل  الزيادُة، زيدْت لمّد ال كت؛ إذ يككف أعكا كىذا كمُّو تكمُّف 
كطمب الياكث. كالدليل عم  زيادتيا معاقبُتيا لؤللف في آخره، فزادكا الحرفيف لمدِّ ال كت، كلاّما 

 ا كاحدا  في الزيادة تاعاقابا، فبـ يُجز الجمُع بينيما".كاف معناىم
 التوضيح والتحميل:             

 .مف أجمو الـ المستياثخبلؼ النحكييف في  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 .  ما ذكره أبك حياف (3)كناظر الجيش، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 اف في ىذه المسألة.ما ذىب إليو أبك حي (4)ككافق السيكطي
 

 النداة مع المستغاث بو مف حروؼ ما يصح استعمالو -745
 ".المستياث مف أجمو (يا)حذؼ المستياث فيم  كقد يُ " : (5)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (. 839)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/526المساعد )جابف عقيل،  (2)
 .(3598-7/3597)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.2/70السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/409شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
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كاعمـ أنو ال يككف المستياث بو إال معمكما ، كال ُيستعمل مف : " (1)أبك حياف كيقكؿ
؛ كقد اسُتعِملا في التعجب )كا( إال أنو قميل، حركؼ النداء معو كمع التعجب منو إال )يا( خا ة

با  لعمرك بف العاص: ) -رةي هللا عنو -كمنو قكؿ عمر  ".    (2)(لاؾا ياا اْبفا اْلعااصِ  كااعاجا
 التوضيح والتحميل:             

مف حركؼ النداء مع المستياث  ولاستعم ح اما ي استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .بو

 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش، (3)ابف عقيلكاتبع 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي

 

 الندبة الباب الخمسوف :
 

 (اثنا َعَشرَ ندب قوليـ   -746
داه، كآخر يلمندكب يعـ آخر الم رد نحك: كا ز آخر ما تـ بو ا" : (6)قاؿ ابف مالؾ
، كآخر المركب ح ر بسر زمزماه فْ مة نحك: كاما عبد الممكاه، كآخر ال المةاؼ إليو نحك: كا 
 ".معد يكرلاه، ككاسيبكيياه، كآخر المركب تركيب إسناد نحك: كاتأبط شراهتركيب مزج نحك: كا

را قمتا في قكؿ س: كاْثنا : " (7)أبك حياف كيقكؿ بتا رجبل  اسُمو اثنا عاشا فرع: إذا نادا
راه، كما تقكؿ فيمف اسُمو راُجبلف: كاراجُ  راه، كما تقكؿ: عاشا بلناه، كفي قكؿ الككفييف: كاثن  عاشا
يداه. كأجاز ابف كيساف القكليف معا .  كاُغبلماي زا

 

                                                 

 (.13/362أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
  .] 137: رقـ الحديث1/56ابف مالؾ، المكطأ )طبعة الرسالة(، [ (2)
 (. 2/533عقيل، المساعد )جابف  (3)
 .(7/3596)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.2/36السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/415شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.13/372أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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 التوضيح والتحميل:             

( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ را  .كأمثالو ندب قكليـ )اثنا عاشا
 ما ذكره أبك حياف. (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (4)كالرمانيق (3)ما ذىب إليو سيبكيوككافق أبك حياف 
 

 الخالؼ في رد الياة عند اجتزاة كسرة المناد  المضاؼ إلى المناد  في الندب -747
مسألة مف ىذا الباب: إذا اجتزأت بكسرة المنادػ المةاؼ إل  : " (5)أبك حياف قاؿ

، كعط ت عميو مثمو، كطرحت األلف مف ا رددتو إل  الكسر،  -ألكؿن سؾ عف الياء ثـ نادبتا
ِبيباْه، كأكجب الردَّ ال راء، فتقكؿ: يا ُغبلِمي ـِ كاحا كلـ ياجب ردُّ الياء عند الجميكر، فتقكؿ: يا غبل

ِبيباهْ اك   ".حا

 التوضيح والتحميل:             

رد الياء عند اجتزاء كسرة المنادػ في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .ل  المنادػ في الندبالمةاؼ إ

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (8)كناظر الجيش، (7)ابف عقيل، ك (6)كاتبع المرادؼ

 

 

 

 

                                                 

 (. 843)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/536د )جابف عقيل، المساع (2)
 (.2/226سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 (.1/192الرماني، شرح كتاب سيبكيو )ج (4)
 (.13/385أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
 (. 843)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (6)
 (. 2/537ابف عقيل، المساعد )ج (7)
 .(3607-7/3606)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (8)
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 الخالؼ في إبقاة ألف الندبة أو حذفيا في كممة  ُمَثنَّى( -748
بتا : مسألة: " (1)أبك حياف قاؿ نا  مثل  إذا نادا فإنؾ تاحذُؼ التنكيف، فتعكد األلف  ُمثانَّ ُمنكَّ

القكـِ، فتقكؿ:  ُمثانَّ في:  ُتحذؼ، كما ألف النُّدبةلحذفو، فتمتقي مع ألف النُّدبة، فُتحذؼ، كتبق 
 .ُمثانَّاهْ كا

كاكت كا ق ُمثانَّ كاختمف النقل عف الككفييف: فقيل عنيـ: إنيـ يزعمكف أفَّ ىذه األلفا ألُف 
اْه، ُمثانَّ كف التنكيف، فيقكلكف: كاكُيحرِّكبيا عف ألف الندبة. كقيل عنيـ: إنيـ يحذفكف األلف، 

 ."كحككا مف كبلـ العرب ذلؾ

 التوضيح والتحميل:             

إبقاء ألف الندبة أك حذفيا في في خبلؼ النحكييف  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .كممة )ُمثانَّ (

 في ىذه المسألة. (2)ككافق أبك حياف ما قالو أبك عمي ال ارسي
 

 أسماة الزمت النداة : والخمسوف الحادي الباب 
 

 القياس فيما ُيبنى عمى مفعالف -749
ماف كفي نداء ةده يا في نداء العزيز الكريـ: يا مكرُ  كيقاؿ أيةا  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

  ".ؤمافؤلـ كيا لُ اف، كيا ما ما ؤْل ما 

أمَّا ما ُبني عم  م عبلف فكبلـ الم نف في ال ص كفي الشعر : " (4)أبك حياف كيقكؿ
. فأمَّا بعض ماؤْلفك مكُرمافر بأنو ال ُيقاؿ منو إال ما ُسِمع كلـ يذكر الم نف منو غير مشع

ذا أر ماؤْلماافيا ك ،كيا مخبثافمكذباف، كممكعاف، أ حابنا فيقكلكف أنو ُمْنقاس فيقكؿ:   تا د، كاا
 و.: يا مخبثانفقمتا  ة أدخمتا التاءالمؤنث

                                                 

 (.13/385أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.363-1/362التعميقة عم  كتاب سيبكيو )جأبك عمي ال ارسي،  (2)
 (.3/419شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 ب(.553ؽ-أ553أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ؽ (4)
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كمخبثاف، كمكذباف،  ،ماؤْلماافمنو كقاؿ بعض أ حابنا كأمَّا م عبلف فالذؼ جاء 
كىي مف القمة بحيث ال يقاس عمييا، كأكثر استعماؿ ىذا البناء المختص  كممكعاف، كمطنباف.
 بالنداء في الذـ.

كزعـ أبك محػمد ابف السيد أنو مختص بالذـ، كزعـ أفَّ ما ُكِجدا في النسخ مف قكليـ يا 
ذكر األخ ش يا مكُرماف، كذىب سيبكيو. كلـ . كليس كما زعـ إذ قد مكذبافت حيف  مكُرماف

، كيا لكماف، كيا نكماف فبل ُيقاؿ ىما ـيا ماؤلينص سيبكيو عم  الذـ في بناء م عكالف ىذا. كأمَّا 
 . ال ُيقاؿ يا مكذب، كال يا كذباف قياسا  عمييا". إال ما ُسِمععم  ىذه األكزاف 

 التوضيح والتحميل:             

 .القياس فيما ُيبن  عم  م عبلف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 .ما ذكره أبك حياف (3)كناظر الجيش، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي
 

 معدوؿ أمر بمعنى اسـ فعل (فعاؿ جواز بناة شروط  -750
  ".لسيبكيو كفاقا   في الثبلثي المجرد فكىك كالذؼ بمعن  األمر مقيسا" : (5)قاؿ ابف مالؾ

  كأىمل الم نف قيديف في جكاز بناء فعاؿ بمعن  األمر:: " (6)أبك حياف كيقكؿ

ف ككا يجكزبل فالناقص،  مف ال علفبل يجكز  ا  يككف الثبلثي المجرد تام أفْ  أحدىما
  .كلت ساىرا   بمعن  كف منطمقا   ، كال بيات ساىرا  منطمقا  

 دعْ  كأ، زيدا   ذْر  يعني ، كال كداع عمرا  ار زيدا  ذفبل يجكز: ك  كف مت رفا  يك أفْ الثاني ك 
 ".عمرا  

 
                                                 

 (. 846)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (1)
 (. 543-2/542يل، المساعد )جابف عق (2)
 .(7/3615)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.2/61السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/419شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 ب(.553أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ؽ (6)
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 التوضيح والتحميل:             

بمعن  اسـ فعل أمر شركط جكاز بناء )فعاؿ(  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
  .معدكؿ

ناظر  ا يكافقيـ، بينمذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
  في البند األكؿ فقط. (3)الجيش

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي

 

 ترخيـ المناد  الباب الثاني والخمسوف :
 

 حد الترخيـ   -751
 ".باب ترخيـ المنادػ" : (5)قاؿ ابف مالؾ

مثل: يد ماْف كا طبلحا : حذؼ آخر االسـ باطراد، فبل ُيسِمي : " (6)أبك حياف كيقكؿ
ِمبل".  حا

 التوضيح والتحميل:             

 .حد الترخيـ مالؾ تعريف استدرؾ أبك حياف عم  ابف

 .ذكره أبك حيافما  (8)ابف عقيل، ك (7)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (9)ككافق السيكطي

                                                 

 (. 847)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 544-2/543د )جابف عقيل، المساع (2)
 .(7/3616)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.2/62السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.3/421شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.أ554)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (6)
 (. 848)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (7)
 . (2/546ابف عقيل، المساعد )ج (8)
 (.2/74السيكطي، ىمع اليكامع )ج (9)
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 كوف مما أصل عينو السما فيو التاة مف المحذوؼ الفاة ترخيـ  -752
ما فيو ىاء التأنيث ال يشترط في ترخيمو عممية، كال زيادة عم  " : (1)قاؿ ابف مالؾ

فْ   ".بدكنيا غير عمـ كاف ثناسيا   الثبلثة، بل يرخـ ما ىي فيو كاا

فرع: إذا رخمت ما فيو التاء مف المحذكؼ ال اء البلـز ردىا عند : " (2)أبك حياف كيقكؿ
ية كدية عم  لية مف ينتظر الحرؼ. قمت: يا شي، كيا الحذؼ مما أ ل عينو السككف نحك: ش

دؼ، أك لية مف ال ينتظر أبقيت العيف عم  حركتيا، كلـ يردىا إل  أ ميا. فتقكؿ في ترخيـ يا 
كشي أقبمي في قكؿ سيبكيو فيرد الكاك، كتدع الشيف عم  حركتيا؛ ألفَّ المق كد برد الكاك 

الكاك، كحذفت الحركة لكنت بمنزلة مف لـ يرد شيسا   المحذكفة إنما ىك تقكية الكممة. فمك رددت
مف جية أفَّ الحركة حكـ ليا بحكـ الحرؼ في مكاةع في النسب إل  عمرؼ أجريت مجرػ 
قيقرؼ بخبلؼ حبمي، كفي منع ال رؼ في مس ر أجريت مجرػ زينب بخبلؼ ىند. كيجب 

ل حيح ما ذىب إليو سيبكيو اإلسكاف في قكؿ األخ ش، كالمبرد، فيقكؿ: يا كشي أ مو شييو. كا
بدليل أنيـ لمَّا ردكا المحذكؼ في يد في التثنية أبقكا الداؿ متحركة، كلـ يردكىا إل  أ ميا مف 

؛ كألنو جاء عم  األ ل، ك  محذكؼ منو ال  عدَّ السككف. قالكا: يدياف، كال حجة لؤلخ ش في عدَّ
كما يذىب في  كسرداحء كاأل ل متحركا  أفَّ عدكا  رددت إليو الكاك بعد حذفيا، كالزاسد قبل اليا

الكاك دمي في سعبلة، فجرت مجرػ ال حيح. كيظير مف كبلـ سيبكيو: )إفَّ مف الناس  مق كر
 مف يقكؿ: تحذؼ الزكاسد مع الياء(".
 التوضيح والتحميل:             

ينو مما أ ل عترخيـ ما فيو التاء مف المحذكؼ ال اء مالؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف
  .السككف 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (4)كناظر الجيش، (3)كاتبع المرادؼ

 

 
                                                 

 (.3/421شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.ب554)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (. 848)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 .(3646-7/3645)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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 قمب تاة التلنيث ىاة إذا وقعت في حخر المركب المرخـ   -753
 ثـ بينت ما يحذؼ مف العمـ في الترخيـ، فقمت: يحذؼ عجزه إفْ " : (1)قاؿ ابف مالؾ

بكيو كخمسة عشر، فيقاؿ: ياحةر، كيا فيتناكؿ ذلؾ المركب بمزج كحةرمكت كسي،كاف مركبا  
 ".سيب، كيا خمسة في المسم  بخمسة عشر

فرع: إذا كقعت عم  المركب المرخـ كآخره تاء التأنيث قمبتيا ىاء : " (2)أبك حياف كيقكؿ
ر( حذفت  فقمت في يا خمسة في الكقف يا خمسو. قاؿ في البسيط: )إذا رخمت )خمسة عاشا

الميتيف ال بالياء؛ ألنيا عم  أ ميا قبل التركيب، كليس بمنزلة  الثاني، فإذا كق ت بالياء في
ـا،  بنتاف إذا رخمتو، بل بمنزلة مسممتاف إذا رخمت؛ ألنو ال يراعي ليا أ ميا قبل لحرؼ ما ُرِخ
كبعةيـ كقف بالتاء لمَّا كانت كسطا  تشبييا  بتأنيث أخت، كليس ب حيح؛ ألفَّ أخت في 

لزيادة، كمف يقكؿ: )يا بنو( بالياء. ال يقكؿ: )يا خمسة أجزا( األ ل ليست بناء قبل لحكؽ ا
لبلسـ الثاني في التركيب )أجزا( ىاء التأنيث؛ ألنو ال يقكؿ: في الكقف أال يا خمسو بالياء، 
ْف لـ  كمف كقف بالتاء يقكؿ: يا خمسة في مف ترخيـ المدغـ يقكؿ: يا خمسة. انتي  ممخ ا . كاا

ت بالياء، فقمبت )يا حةرة(، كذلؾ في قياس مف قاؿ: )يا طمح( يكف فيو نحك، )يا حةر( كق 
 في الكقف )يا طمحة(.

كأمَّا مف قاؿ )يا طمح( فسكف الحاء في الكقف ىاء، أك راـ، أك شـ، فقياسو )يا حض( 
بالسككف، كالركـ، كاإلشماـ. كىذا ال يككف في لية مف ينتظر الحرؼ، كأمَّا مف جعمو اسما  تاما  

 ىذه الياء كما ال ُيمحقيا )يا زيد( إذا كقف عميو.فبل ُيمحقو 

كذىب األخ ش إل  أنؾ إذا كق ت عم  المركب المرخـ رددت المحذكؼ مف جية أفَّ 
في الكقف. كىذه الثبلثي محكـك لو بحكـ تاء التأنيث عم  الحذؼ، فكجب أْف يرد كما يرد ىي 

نما  عندهمرخما  ىي في مثل، )يا طمحة(  الياء التي في الكقف تاء تأنيث، كليست ىاء سكت. كاا
قاؿ ذلؾ؛ ألنيا عنده ردت في المرخـ، مثل )يا طمحة(، ك)يا أميمة( فمما ردت في الك ل جاز 
أْف يرد في الكقف لبياف الحركة، كأيةا  فيي تقمب في الكقف ىاء فأشبيت ىاء السكت البلحقة؛ 

 لتبيف الحركة، كليككف عكةا  مف المحذكؼ".         

 

     
                                                 

 (.422-3/421شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.أ555)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
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 التوضيح والتحميل:             

قمب تاء التأنيث ىاء إذا كقعت في آخر المركب مالؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف
   .المرخـ

 .ذكره أبك حيافما  (3)كناظر الجيش، (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)، كالسيكطي(4)ككافق المككدؼ

 

   ثانياا بحذؼ ما يمي الياة المحذوفةي جواز ما يرخـ الخالؼ ف -754
كألحق بعض النحكييف في جكاز ال تح بذؼ الياء ذا األلف " : (6)قاؿ ابف مالؾ

الممدكدة، فأجاز أف يقاؿ: ياع راء ىممي، بال تح، كىذا ال ي ح ألنو غير مسمكع، كمقيس عم  
 ".قدر ساقطا  حق ما نطق بو أال ي ما ترؾ فيو مقتة  الدليل، ألفَّ 

: "كمف أحكاـ المرخـ بحذؼ التاء أنو يجكز أْف ُيرخـ ثانيا  بحذؼ ما  (7)كيقكؿ أبك حياف
يمي الياء المحذكفة، كىي مسألة خبلؼ ذلؾ عامة النحكييف، كأجازه سيبكيو بأنو كاف فيو التاء، 

رؼ ف اعدا ، كذلؾ عم  لية مف لـ يراِع المحذكؼ إذا بقي بعد الترخيـ الثاني عم  ثبلثة أح
كيظير االت اؽ عم  أفَّ ذلؾ ال يجكز في ُمرخـ غير المرخـ بحذؼ التاء، كال حيح مذىب 

 سيبكيو كبو كرد السماع، قاؿ الشاعر:

ِلْيػػػػػػػػػػػتا ِكالاياػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػاُر بػػػػػػػػػػػفا باػػػػػػػػػػػْدر قاػػػػػػػػػػػْد كا  أاحا
 

تاْسػػػػػػػػػػِرؽُ   ػػػػػػػػػػا تاُخػػػػػػػػػػْكُف كا فاُكػػػػػػػػػػْف ُجػػػػػػػػػػْرذا  ِفْييا
(8) 

 
                                                 

 (. 849)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (. 2/548ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 .(7/3634)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.254-253المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (4)
 (.2/82السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.3/428شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.أ561)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (7)
( كالعيني، 10/157ابف منظكر، لساف العرب )جك  (2/727ابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج البيت ألنس بف زنيـ في (8) 

، كنسب البيت (3/59لحيكاف )جالجاحع، افي  ألنس بف أبي إياس ، كنسب البيت(4/1771المقا د النحكية )ج
( كابف عبد رلو، العقد  (1/124كابف قتيبة، عيكف األخبار )ج (177ص 84/1)ؽ ألبي األسكد الدؤلي في ديكانو

 . (3/371كابف حمدكف، التذكرة الحمدكنية )ج (4/986كالح رؼ، زىر اآلداب )ج (2/374ال ريد )ج
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 رطأة بف سيية: يريد: حارثة بف زيد، كقاؿ زميل يخاطب أ

 ياػػػػػػػػػػػػػػػا أاْرُط ِإناػػػػػػػػػػػػػػػػؾا فااِعػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػا ُقْمتاػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
 

ـْ ياْ ػػػػػػػػػػػػُدؽِ   ػػػػػػػػػػػػْرُء ياْسػػػػػػػػػػػػتاْحِيْي ِإذاا لاػػػػػػػػػػػػ كاالما
(1) 

، المحذكؼ رد ينكحذؼ التاء عم  لية مف لـ ي كأرطاة أكال   ،حارثة ـا خَّ يا أرطاة. را  :يريد 
 ردعم  لية مف نكؼ  أكاأللف مف أرط ،بحذؼ التاء مف حارث ثانيا   أكأرط ،ثـ رخـ حارث ثانيا  

 المحذكؼ كاأللف. كمف ىذا النكع جعل سيبكيو قكؿ العجاج:

ْيػػػػػػػػػػػػػػػػُر الُبطػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػْد راأػ الػػػػػػػػػػػػػػػػّراُؤْكف غا  فاقا
 

ػػػػػػػػػلِ   ػػػػػػػػػاِك ياػػػػػػػػػا ْبػػػػػػػػػفا األْفةا أناػػػػػػػػػؾا ياػػػػػػػػػا ماعا
(2) 

يريد: يا معاكية، فرخـ أكال  بحذؼ التاء عم  لية مف لـ ينِك، ثـ ثانيا  يحذؼ التاء عم   
ياء، كيدؿ عم  أفَّ )يا ابف األفةل( منادؼ ثانيا ، كأفَّ الياء ليست مف معاكية. لية ماْف نكػ رد ال

أفَّ ابف كيساف حك  أفَّ بعض المنشديف لو مف العرب، يقكؿ: )يا معاك( فيقطع الكممة في 
النداء عند الكاك، ثـ يقكؿ: )يا ابف األفةل(، كبعةيـ يقكؿ: )يا معاكؼ(، فيقطع عم  الياء، ثـ 

نما كاف ىذا الترخيـ عم  لية يقكؿ: )ي ا ابف األفةل(، فيككف رخمو مرة كاحدة بحذؼ التاء، كاا
مف ينكؼ الرد لـ ينك الرد لكاف ذلؾ إجحافا  بالكممة، كقد خالف ابف الطراكة سيبكيو في جعمو )يا 
معاك( مرخما  مرتيف، فذىب إل  أنو مرخـ مرة كاحدة بحذؼ ياء النسب، كأ مو )يا معاكؼ( 

إل  )معاكية(؛ ألفَّ الممدكح ىك: يزيد بف معاكية كال معاكية. كردَّ عميو بأنو حالة النسب  منسكبا  
ليس بعمـ، فبل يجكز ترخيمو، كال يجكز أْف يككف محذكفا  بيير ترخيـ؛ ألفَّ حذؼ حرؼ المعن  

 ال يجكز مف غير ةركرة. 

 فإْف قمت: كيف سماه )معاكية(، كىك يزيد.                  

 ت: يككف عم  حذؼ مةاؼ أقيـ المةاؼ إليو مقامو، كما قاؿ:قم

ْبػػػػػػػػدا الُمطَِّمػػػػػػػػْب  بَّػػػػػػػػاسا بػػػػػػػػفا عا ياْحِمْمػػػػػػػػفا عا
(3) 

  

                                                 

ناظر الجيش، تمييد القكاعد ك  (أ561سي، التذييل كالتكميل )ؽندلحياف األ يأب البيت لزميل بف الحارث في (1) 
 . (4/1773العيني، المقا د النحكية )ج( 7/3660)ج

حياف  يأبك  (1/395( كأبي محػمد السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج2/250سيبكيو، الكتاب )جفي  البيت لمعجاج (2) 
 ديكانو. ، كلـ أقف عميو في (أ561ندلسي، التذييل كالتكميل )ؽاأل

كابف جني، الخ اسص  (3/1328ابف دريد، جميرة المية )جك ( 3/151المبرد، الكامل )ج البيت ببل نسبة في (3) 
 .(أ561ندلسي، التذييل كالتكميل )ؽحياف األ يأبك ( 8/395كابف سيده، المحكـ )ج (2/454)ج
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 ك:

... ... ... .. 
 

ػػػػػ  ناْحباػػػػػ  ػػػػػ  الّقػػػػػْكـِ ُىػػػػػكْ قاةا رلا و ِفػػػػػْي ُمْمتاقا
(1) 

يريد: بف عباس، كابف ىكلر، كحذؼ ىذا المةاؼ شذكذا ؛ ألنو ليس في ل ع البيت ما  
نما ما ذكركه مف الترخيـ بعد الترخي كلك ذىب ذاىب إل  أفَّ و. يدؿ عمي ـ ليس عم  ما ادعكه، كاا
ا ال نال عم  التكالي لكاف مذىب يا دفعة كاحدةيمينو تاء التأنيث كما عأسقط  ،كاحد خيـىك تر 

كلـ يدعكا فييما أنيما مما ُرِخـا  حرفيف، (مركاف)ك (من كر) ك:تكمف فيو كما أسقطكا مف نح
 :ىك عم  أكثر مف أرلعة أحرؼ كجياففيككف في ذؼ التاء الذؼ يف، مرت

 .سع الكثير ترخيمو بحذؼ التاء فقطالشاكىك  أحدىما:

  ".يايميؼ التاء كما ك حذمقميل ترخيمو كالثاني: ىك 
 التوضيح والتحميل:             

حذؼ ما يمي خبلؼ النحكييف في جكاز ما يرخـ ثانيا  بمالؾ  استدرؾ أبك حياف عم  ابف
   .الياء المحذكفة

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)كناظر الجيش، (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي
 

 

 

 

                                                 

عبػػد القػػادر ك  ب(561ذييل كالتكميػػل )ؽكأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػ (112لػػذؼ الرمػػة فػػي ديكانػػو )صىػػذا عجػػز بيػػت  (1) 
 ، ك دره:(4/371البيدادؼ، خزانة األدب )ج

ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيةا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  عا ماا فا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِثيُّْكف باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  الحا
 

 ... ... ... .. 
  

 (. 855-854)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.3661-7/3659)جك (3644-7/3643)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.86-2/83السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
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 الخالؼ في وصف المرخـ   -755
: "كمف مساسل الخبلؼ ك ف المرخـ، أجازه الجميكر، كمنع ال راء  (1)قاؿ أبك حياف

 رافي. كاستقبحو ابف السراج".كالسي
 التوضيح والتحميل:             

   .ك ف المرخـمالؾ خبلؼ النحكييف في  استدرؾ أبك حياف عم  ابف

 .ذكره أبك حيافما  (2)كاتبع المرادؼ
ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة، إال أفَّ السيكطي ذكر سبب  (3)ككافق السيكطي
ألنو ال يرخـ االسـ إال كقد عمـ ما حذؼ منو كمف يعني بو فإف  قالكا"منعيـ ك ف المرخـ

 ".احتيج إل  النعت فرد ما سقط منو أكل 

 

 االختصاص الباب الثالث والخمسوف :
 

 عدـ جواز وصف المختص باسـ الشارة   -756
 إال حرفو"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

ؼ في النداء  إال حرؼ كقكلو )إال حرفو( فمـ يستثني مف أحكاـ أ: " (5)أبك حياف كيقكؿ
النداء، فإنو ال يدخل عم  أؼ في االخت اص؛ ألفَّ أيا  ال يراد بيا كبما بعدىا إال المتكمـ. 

ككاف ينبيي أْف يزيد في االستثناء فيقكؿ: )إال حرفو كك  و باسـ كالمتكمـ ال ينادؼ ن سو. 
اسـ اإلشارة مقت را  عميو أـ  اإلشارة( فإنو ال يجكز ال يقكؿ أييا ىذا ال قير يت دؽ. كسكاء كاف

 م ركفا  باسـ الجنس".
 

                                                 

 (.أ561)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
 (. 855)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.3/235السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.3/434شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.أ563)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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 التوضيح والتحميل:             

   .اسـ اإلشارةبك ف المختص عدـ جكاز استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ذكره أبك حيافما  (4)كناظر الجيش، (3)كالسمسيمي، (2)ابف عقيلك ، (1)كاتبع المرادؼ
 .بك حياف في ىذه المسألةما ذىب إليو أ (5)ككافق السيكطي

 

 التحذير والغراة وما ُألحق بيما الباب الرابع والخمسوف :
 

 حد التحذير   -757
 ".باب التحذير كاإلغراء كما ُألحق بيما" : (6)قاؿ ابف مالؾ

حتراز مف مكركه أك كأمَّا التحذير فيعرؼ بأنو: إلزاـ المخاطب اال: " (7)أبك حياف كيقكؿ
 ".ما جرػ مجراه
 ح والتحميل:             التوضي

   تعريف حد التحذير.استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 .ذكره أبك حيافما  (9)كناظر الجيش، (8)كاتبع المرادؼ
 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (10)كأيد السيكطي

 

                                                 

 (. 857)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(لمرادؼ، ا (1)
 (. 2/565ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.2/835ش اء العميل )جالسمسيمي،  (3)
 .(7/3668)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.2/29السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.192صابف مالؾ، التسييل ) (6)
 (.أ564)ؽل أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكمي (7)
 (. 858)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)
 .(7/3673)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (9)
 (.2/22السيكطي، ىمع اليكامع )ج (10)
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 حد الغراة   -758
ميو مف  مة رحـ د عحما اإلغراء: إلزاـ المخاطب العككؼ عم  ما يُ : " (1)أبك حياف قاؿ
 ".كنحكىما ،كح ع عيد

 التوضيح والتحميل:             

   .اإلغراءتعريف حد استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

 .ذكره أبك حيافما  (3)كناظر الجيش، (2)كاتبع المرادؼ
 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (4)ككافق السيكطي

 

    أىو واجب الضمار أـ جائز؟  دوس(لػ سبوح( و ق الفعل الناصب الخالؼ في -759
 نتا أمف )، ك(رٍّ حُ  كال شتيمةا  شيءٍ  كلُّ )ك (را  مْ ا كتا ما بلىُ كِ )كرلما قيل: " : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ".ك ذكرؾأ ؾ زيد  نت كبلمُ أكال ترتكب، كمف  ـ  ما أشيء  ، ككلُّ تمرا   ؼ: كبلىما لي، كزدنيأ (زيد؟

ين ب كيرفع، ُيقاؿ عندما يسمع أحد بذكر مسألة: سبكح قدكس : " (6)أبك حياف كيقكؿ
هللا، أك يخطر بالباؿ أنو يذكر هللا، فيقكؿ: )سبكحا ( أؼ: ذكرت سبكحا  بمنزلة أىل ذلؾ. كاختم كا 
في ىذا ال عل النا ب أىك كاجب اإلةمار أـ جاسز؟ فذىب األستاذ أبك عمي كناس إل  أنو 

باْحُت( إال كاجب اإلةمار، كزعمكا أنو مذىب سيبكيو، كحذفكا  ال عل؛ ألنو  ار بدال  مف )سا
 فيما ال ُيستعمل إظياره. كذىب آخركف إل  أنو يجكز إظيار النا ب.

كقاؿ: يعني سيبكيو: أنو ُيقاؿ: )سبكحا ( في المعن  الذؼ ُيقاؿ فيو )سبحت( أال ترػ أفَّ 
( في معن : )إبراء  باْحتا نما ُيقاؿ سيبكيو معن  )سبكحا ( أذكر منزىا  مبراء ، كما أفَّ )سا هللا(، كاا

  ار بدال  مف الم ع بال عل في النا ب لبلسـ.

                                                 

 (.أ564)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
 (. 858)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 .(7/3673)جلقكاعد ناظر الجيش، تمييد ا (3)
 (.2/26السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.194صابف مالؾ، التسييل ) (5)
 (.ب567)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (6)
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( فميس نا با  لػ)سبكحا ( فإنما يريد أنو  ار بدال  منو، أؼ يقاؿ في المعن   باْحتا كأمَّا )سا
 الذؼ ُيقاؿ. كأمَّا رفعو عم  إةمار )مذككرؾ سبكح(، كسبكح قدكس ليسا بم دريف".   

           التوضيح والتحميل:   

في ال عل النا ب لػ)سبكح( خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
     .ك)قدكس( أىك كاجب اإلةمار أـ جاسز؟

 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (1)ككافق السيكطي

 

    العرب:  الميـ ضبعاا وذئباا( مجية التحذير في  قوؿ  -760
العرب: )الميـ ةبعا  كذسبا (، فقيل: كىك الظاىر أنو  قالتمسألة: : " (2)أبك حياف قاؿ

دعا عم  الينـ بأْف يجمع فييا ىك ةرر ىذيف ال ن يف. كقيل: دعا ليا، كالمراد أفَّ الذسب، 
 كالةبع إذا اجتمعا تقاببل، فتيمب الينـ". 
 التوضيح والتحميل:             

   .ؿ العرب: )الميـ ةبعا  كذسبا (مجيء التحذير في  قك استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 أيةا . (4)الشاطبي في ىذه المسألة، كتابعيما (3)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو سيبكيو
 

      أىمؾ والميل(  الخالؼ في قوليـ -761
)أىمؾ كالميل( قاؿ السيرافي: )أؼ بادر أىمؾ أؼ ألحقيـ. مسألة: : " (5)أبك حياف قاؿ

ىمؾ. فييما مبادراف إال أفَّ أحدىما عم  معن  ممحكؽ، كاآلخر ك)بادر الميل( أؼ سابقو إل  أ 
عم  معن  مسبكؽ. فالمبادرة خبلؼ المبادرة، فيك مثل: )إياؾ كاألسد(، كتقديره: إياؾ باعد مف 
األسد. انتي (. كباعد األسد منؾ، فاألسد مباعد، كأنت قد باعدت ن سؾ منو، فيي أيةا  

                                                 

 (.2/21السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.ب567)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (.1/255الكتاب )جسيبكيو،  (3)
 (.3/163المقا د الشافية )جالشاطبي،  (4)
 .أ( 568-ب567)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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أفَّ األسد باعدىا إال عم  المجاز؛ ألنيا إذا باعدت األسد، مباعدة عم  معن  أنؾ باعدتيا ال 
 فكأنو باعدىا فميست مباعدة ىذه عم  حد مباعدة ىذا. 

قاؿ بعض أ حابنا )فيل ي ح ىذا العطف أكال  لعدـ االشتراؾ في المعن  ال حيح أنو 
جميع أحكاليا، ال يسكغ؛ الشتراؾ كل منيما في أنو مباعد؛ ألنو ال يمـز اشتراؾ المعطكفيف في 

فكما ال ُيقاؿ أحد أفَّ عمرا  في قكلؾ: )ةرلُت زيدا  في داره كعمرا ( من كب في داره عم  
المزكـ، كال بدَّ فكذلؾ ال يمـز أْف يككف مباعدة ىذا عم  حد مباعدة ىذا. كعم  ىذا ينبيي أْف ال 

ْف كاف األسد مخكفا  منو، كزيد مخكفا ؛  ألفَّ كل كاحد منيما يجكز )خكفت زيدا  كاألسد( كاا
 مخكؼ. انتي (.

كليس ما ذكر مطابقا  لما قبمو؛ ألفَّ )عمرا ( قد شارؾ )زيد( في ككنيما من كليف حقيقة، 
لكف ذكر )لةرب زيد( ظرؼ، كلـ يذكر )لةرب عمر( بخبلؼ المباعدتيف؛ ألفَّ أحدييما 

ا لـ يشتركا في مطمق حقيقة، كاألخرػ مجاز. ف يو جمع بيف الحقيقة كالمجاز بم ٍع كاحد إذ
المباعدة حقيقة، ككذلؾ حذفت )زيدا  كاألسد(. ينبيي أْف ال يجكز؛ ألنؾ ال تقكؿ: )خكفت األسد( 
فالمعن  الذؼ يقكلو في )خكفت زيدا ( إذ األسد معن  خكؼ فيو جعمتو ُيخاؼ منو، كفي )زيدا ( 

 جعمتو يخاؼ.

خرػ، كذلؾ عم  حذؼ مةاؼ، فاختم ا كذىب ال ارسي إل  أفَّ المبادرة عم  حسب األ
أىمؾ، فالمحاؽ األكؿ أنو  لحاؽ أىمؾ، كلحاؽ الميلكالمعن  بادر لحاؽ أىمؾ، كلحاؽ الميل أؼ 

مةاؼ لمم عكؿ، كالثاني مةاؼ لم اعل، كىما عم  معن  كاحد؛ ألفَّ األ ل مسكؽ، كالميل 
 مسكؽ أيةا ".          

 التوضيح والتحميل:             

      .قكليـ )أىمؾ كالميل(في خبلؼ النحكييف حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (1)الشاطبي كأكد

 

 
 
 

                                                 

 (.5/492الشاطبي، المقا د الشافية )ج (1)
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   السادس المبحث
 مسائل في الصرؼ
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 اأبنية األفعاؿ ومعانيي الباب الخامس والخمسوف :
 

َـّ فاعُموُ  -762  أىي أصل أـ مغيرة عف فاعل؟  الخالؼ في صيغة ما لـ ُيَس
 ".لا ما عْ ، كفا لا عا ، كفا لا عِ ، كفا لا عُ لماةييا المجرد مبينا لم اعل فا " : (1)قاؿ ابف مالؾ

َـّ فاعُموُ كأمَّا : " (2)المرادؼ كيقكؿ ، نحك: ُةِربا فيي عند جميكر  يية ما لـ ُيسا
 .-كىك عند سيبكيو-الب رييف مييرة عف  يية ال اعل

 المبرد إل  أنيا أ ل كنسبو ابف الطراكة إل  سيبكيو".كذىب الككفيكف ك 

 التوضيح والتحميل:             

َـّ فاعُمُو أىي أ ل في خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ  المرادؼاستدرؾ   يية ما لـ ُيسا
 .أـ مييرة عف فاعل؟

 

 َفُعلو  َمْفُعوؿو  َفْعالفما جاة اسـ فاعمو عمى  -763
 ل  عِ كفا  ل  عا كفا  لُ عا كأفْ  ل  اعِ فا  لَّ ، كقا ل  عْ كفا  ل  يْ عِ سـ فاعمو فا ككثر في ا" : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ".ؿ  كْ عُ كفا  ل  عْ كفُ  ل  عْ كفِ  اؿ  عَّ كفا  اؿ  عا كفُ  اؿ  عا كفا 

ْ ُعكؿ، : " (4)أبك حياف كيقكؿ ْرعااُف، كعم  ما ُرعا فيك  ا كجاء أيةا  عم  فاْعبلف، قالكا:  ا
ُدعا الرجل فيك مكدكع، كقالكا أيةا    فيو: كادع. كعم  فاُعل، ناُدس، كفاُطف".   قالكا: كا

 التوضيح والتحميل:              

 .اسـ فاعمو عم  فاْعبلف كماْ ُعكؿ كفاُعل يجيءما عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (6)كناظر الجيش، (5)كاتبع المرادؼ

                                                 

 (.3/435شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.1/239المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (2)
 (.3/437شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.ب568)ؽألندلسي، التذييل كالتكميل أبك حياف ا (4)
 (.1/239المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (5)
 .(8/3713)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)



 813 

 الحواج إلى الشية: لَ عَ أفْ مف معاني  -764
، كىك لمتعدية، أك لمكثرة، أك لم يركرة، أك لا عا مف أمثمة المزيد فيو أفْ " : (1)ابف مالؾ قاؿ

لئلعانة، أك لمتعريض، أك لمسمب، أك إلل اء الشيء بمعن  ما  يغ منو، أك لجعل الشيء 
 احب ما اشتق مف اسمو، أك لبمكغ عدد، أك زماف، أك مكاف، أك لمكافقة ثبلثي، أك إلغناسو 

 ".لمطاكعة فعا عنو، أك ل

كىك اإلحكاج إل  الشيء، كلـ يذكره الم نف، كذكر ذلؾ أىل : " (2)أبك حياف كيقكؿ
، كأحكج إل  الطمب، كقالكا: طمبت الرجل إذا أعطيتو ما طمب".    المية، قالكا ما يطمب إذا باُعدا

 التوضيح والتحميل:             

 .اإلحكاج إل  الشيء ، كىك:عالا مف معاني أفْ معن  عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)كاتبع المرادؼ

 

 ىمزة الوصل : الباب السادس والخمسوف 
 

 ماىية ىمزة الوصل -765
 باب ىمزة الك ل"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

كسماىا ىمزة أؼ ىي ىمزة في النطق، كاختم كا فقيل كةعت أكال  : " (5)أبك حياف كيقكؿ
ألنيا حرؼ جمد كىي الحركؼ الزكاسد، ف محت لبلبتداء، أك ألنو أكؿ المخارج كابتداؤىا ىمزة؛ 

فناسب االبتداء كىك قكؿ ابف جني قاؿ: كألفَّ عرةيـ حرؼ ي مح االبتداء بو ي مح إطراحو 
عند الك ل، كلـ يجدكا ذلؾ إال في اليمزة ألنيا ُتحذؼ كثيرا  في التخ يف كىي مع ذلؾ أ ل 

 انت زاسدة.فكيف إذا ك

                                                 

 (.3/449شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.ب571)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (.1/263المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (3)
 (.3/464شرح التسييل )جابف مالؾ،  (4)
 (.ب575)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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كقيل: يحتمل أْف يككف أ ميا أل ا ؛ ألنيا ليست ُمبدأ ؛ كألنيا مف حركؼ الزكاسد التي ال 
نما قمبت ىمزة ألجل التحريؾ إذ ال يتحرؾ ذات األلف، كيدؿ عم  ىذا  تككف أ مية بذاتيا، كاا

و يحتمل أْف قكليـ في االست ياـ: آلرُجُل؟ فظيرت األلف لمَّا لـ يةطر إل  الحركة، كُأجيب بأن
يككف ىمزة ساكنة ثـ سيمت فقمبيا أل ا ، كىذا النكع الـز التسييل. كيدؿ عم  ىذا أنيـ سيمكىا 
بيف بيف ألفَّ ما سيل بيف بيف في نية الحركة. كال ةركرة إذ ذاؾ إل  قمبيا ىمزة فتسيل بيف 

 بيف.

نا  كاف نقةا  كقاؿ األستاذ أبك عمي )منيـ مف قاؿ تجمب متحركا  ألنو إْف اجتمب ساك
لميرض. كمنيـ مف قاؿ: اجتمبت ساكنة كاف نقةا . كمنيـ مف قاؿ اجتمبت ساكنة عم  أ ل 
الحركؼ لكف لما عممكا أنيا ال تبق  كذلؾ كال يجتمع ساكناف لـ يكف ُبدَّ مف تحريكيا كاحتجكا 

 بككنيا مكسكرة أبدا  ما لـ يمنع مانع عم  أ ل التقاء الساكنيف(".          

 توضيح والتحميل:             ال

 .ماىية ىمزة الك لعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 .ذكره أبك حيافما  (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)ككافق الشاطبي

 

 مصادر الفعل الثالثي : والخمسوف  السابعالباب  

 

 المصدر مف  كاد( -766
 ".بكقكع ال عل عسيرا   كتن   كاد إعبلما  " : (4)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.1/283المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (1)
 (. 2/613ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.8/357المقا د الشافية )جق الشاطبي (3)
 .(1/396شرح التسييل البف مالؾ )جابف مالؾ،  (4)
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. ادا  كا كما  كدا  كا  ادا ، يقاؿ: كا كاد م درا  لِ  اؿ بعةيـ إفَّ قكفي البسيط: : " (1)قاؿ أبك حيافك 
كاد مف ذكات الكاك، كقد حك  س: كدت، كال  ة. كفيو نظر ألفَّ كدا دُ يْ ككا  دا  يْ كا  ادا قطرب: كا   كحك

 ".مف الكاك اليككف ىذا إ
 ضيح والتحميل:     التو 

 ما يجيء م درا  مف )كاد(. عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 أبي حياف فيما ذكره. (2)كقد اتبع المرادؼ

أيةا ،  (4)في ىذه المسألة، كتابعيـ السيكطي (3)كيؤكد أبك حياف ما ذىب إليو ابف سيده 
 م در )مكادة(. أةاؼ م درا  آخر، كىك أْف يقاؿ فييا أيةا  ال  (5)ابف سيده كلكف

 

َد( -767  التوكيد مصدر  َوكَّ
 باب التككيد"." : (6)قاؿ ابف مالؾ

(التككيد: " (7)أبك حياف كيقكؿ دا كَّ  ، كُيقاؿ: أكَّدا تأكيدا ، كىما ليتاف".م در )كا
 التوضيح والتحميل:             

( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ دا كَّ  .التككيد م در )كا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.  (10)ناظر الجيش، ك (9)كابف عقيل، (8)المرادؼكاتبع 
 

 
                                                 

 (.4/372التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.335)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.7/128ابف سيده، المحكـ )ج (3)
 (.1/472السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.7/128ابف سيده، المحكـ )ج (5)
 (.3/289شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.12/176التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (7)
 (.777)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (8)
 (.2/384ابف عقيل، المساعد )ج (9)
 (.7/3283ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (10)
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 ما ذىب إليو أبك حياف كتبلميذه في ىذه المسألة. (1)ككافق السيكطي

 

 مصادر غير الثالثي : والخمسوف  الثامفالباب 
 

 مصادر أخر  لمفعل غير الثالثي كػ افعيل( و افونعل( وغيرىا -768
كلو ىمزة ك ل بكسر ثالثو كزيادة أ در مف كل ماض  اغ الميُ " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 حَّ  ا  ـ ما قبل آخره إفْ بةاك شبييأالمطاكعة  (تاء)كلو أض خره، كمف كل ماآلف قبل أ
ال خمف الةَّ رُ اآلخِ   (،ليْ عِ  ْ تا )عم   (لعّ فا )كمف  (فعاؿإِ )عم   (أفعل) اغ مف الكسر، كيُ  َـّ ، كاا

 (".ةما عِ  ْ تا )كقد يشركو 

كافكنعل:  الرجل أؼ تكبر، : افعيل: اىبيخالنحكييف كزاد بعض: " (3)فأبك حيا كيقكؿ
ج البعير: أسرع، كافكعل نحك اككأؿ : اعثكثج، نحك، كافعكللالطاسر: أخرج حك متو احكن ل

احكاؿ الشيء: ارت ع،  ، نحك:كافعاؿ، احبنطأقالكا:  افعنؤلك  الرجل: ق ر، كاككاىد: ارتعش،
، اسمأدد: إذا افعأللكاج اؿ، كاشراب، كاسحار ال رس:  مب،  ،كاجتمع، كاسمأد الرجل: غةب

غةب، كعم  افمعل، نحك: ازليب الطاسر: ازليبابا : طمع ريشو، كىك مف الزغب، ككذلؾ الشعر 
، كعم  ان عل: افعل: ازمل ازماال  عم  ، ك ا  اديراسرس اافاعل: ادبعد الخمق، كعم   إذا نبت

فعأؿ: كاافميعا  ال نحك: اكبل كاكميف، أؼ: إذا يييض... إذا   ت، كعم  افبلعل كافميل: اقميد
 إذا جمع".  اكؤلزمف 

 التوضيح والتحميل:             

مجيء م ادر أخرػ لم عل غير الثبلثي كػ)افعيل( عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 ك)افكنعل( كغيرىا.

 .ذكره أبك حيافما  (4)ناظر الجيشكاتبع 

 
                                                 

 (.3/164السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.206التسييل )صابف مالؾ،  (2)
 (.أ580)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (3)
 .(3794-8/3793)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
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 ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  ما (1)ككافق الشاطبي  
 

 َفْنَعَل وغيرىا( نحو َفْعَملَ مصادر أخر  ممحقة بالمصدر   -769
ك بكسر أخره، آاء التأنيث في ىبو بزيادة  كالممحق (لا ما عْ فا )كم در " : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ".خرهآلف قبل أكلو كزيادة أ

ْريافا كزاد بعض النحكييف فاْنعا : " (3)أبك حياف كيقكؿ         ، نحك شا ، كفاْعيالا ْنبالا ، نحك سا لا
: نحك: ياْرناأا ِلْحياتاوُ  باؾا هللُا، كياْ عالا ، نحك ماْرحا ، كماْ عالا ، نحك: تاْأبالا الِقْدرا ُقُو، كفاْأعالا را  الزرُع: طاؿا كا

  بييا باليرناء كىك الحناء". 
           التوضيح والتحميل:    

( نحك مجيء لؾ عم  ابف ما أبك حيافاستدرؾ  م ادر أخرػ ممحقة بالم در )فاْعمالا
 .فاْنعالا كغيرىا

 .ذكره أبك حيافما  (5)، كالسمسيمي(4)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (7)كاألزىرؼ  (6)كأكد الشاطبي  

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (.8/485المقا د الشافية )جق الشاطبي (1)
 (.206التسييل )صابف مالؾ،  (2)
 (.أ581)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (3)
 (.1/302المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (4)
 (.2/862ش اء العميل )جالسمسيمي،  (5)
 (.4/358المقا د الشافية )جق الشاطبي (6)
 (.2/34خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (7)
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ما ز دت الميـ في أولو لغير ما تقدـ وليس  : والخمسوف  التاسعالباب 
 بصفة
 

 نحو  حية( َمْفَعَمة الخالؼ في بناة -770
 (".ةما عا  ْ ما )يا مِّ حا ك ما أ ل لسبب كثرتو ك األأ اغ مف الثبلثي الم عُي " : (1)قاؿ ابف مالؾ

كاختم كا كيف تقكؿ مف حية؟ فمذىب سيبكيو أف عيف ال عل منيا ":  (2)أبك حياف كيقكؿ
:  احب العيف قاؿأنيا كاك،  -يـأرض محياة، إذا كثرت فييا الحيات، كزعـ بعةياء، يقاؿ: 

 (، كقاؿ: حكااؼ  احب حياة. كىذا يدؿ عم  أفَّ عينيا كاك. ض محكاةأر )

قاؿ بعض أ حابنا كالحق قكؿ سيبكيو، أمَّا ما في كتاب العيف مف أرٍض محكاة، فبل 
 يكثق بو؛ ألفَّ مؤل و مجيكؿ. 

مذىب سيبكيو  نص، كييا كيجمعيايألنو يحك  كالحكؼ فيك مف حكؼ يحكؼ؛ كأما الحكاء
 يذا نص عم  أفَّ فب قالت في: حية بف بيدلة: حيكؼ، العر  عف الخميل أفَّ  في النسب ما حكي

 ."انتي  ، كىذا أكل  أْف ُيعتمد عميو.لعيف ياءا

 التوضيح والتحميل:             

ماة نحك )حية(خبلؼ النحكييف فيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ  ْ عا  .بناء ما

 .ذكره أبك حيافما  (4)ناظر الجيش، ك (3)المرادؼ كاتبع

 في ىذه المسألة. (5)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 

 

 

                                                 

 (.209صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.أ585)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (.318-1/317المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (3)
 .(3829-8/3828)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.150-4/149الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (5)
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 أسماة األفعاؿ واألصوات الستوف :الباب 
 

َـّ( أىي مركبة أـ الالخالؼ في  -771  ؟ َىُم
َـّ الحجازية".قبِ أك أر كمنيا ألحِة " : (1)قاؿ ابف مالؾ  ل: ىاُم

كفي البسيط مركبة إجماعا  ىكذا قالو مف عا رناه.  (َـّ مُ )ىا ":  (2)أبك حياف كيقكؿ 
مف )ىا( كفي كي ية التركيب خبلؼ. قاؿ الب ريكف ىي مركبة  ؿ: ليست مركبة،ك قيمنيـ مف )ك 

 ن سؾا  جمعْ ، أؼ جمعو كأنو قاؿ اوُ شعثا  هللاُ  َـّ ( التي ىي فعل أمر مف قكليـ: لا )لـْ التي لمتنبيو، ك
؛ لكثرة االستعماؿ، كنظر ا  تخ ي الذؼ ىك معن  أقبل، فحذؼ األلف منيا  د معانيياأح ذاإلينا، كى

( بالسككف كحركتيا عارةة بنقل حركة الميـ المدغمة إلييا، كالتركيب  ـْ إل  أفَّ أ ل األمر )ل
 مع )ىا( ال يةُرىا.

كقيل:  إل  أنيا مركبة، كأفَّ التركيب لـ  ينقميا عم  أ ميا. -رحمو هللا-كذىب الخميل
ْرج إذ كانت ىمزة ك ل، كحذفت األلف؛ اللتقاء الساكنيف،  بل ُرِكبا اإلدغاـ فسقطت ىمزتيا لمدَّ

َـّ ُنقمت حركة الميـ األكل  إل  البلـ، كُأدغمت ف ار (ث َـّ     ".)ىاُم

َـّ بمعن : اْقُ ْد،  (3)المرادؼكقاؿ   : "كقاؿ ال راء: )مركبة مف: )ىاْل( التي لمزجر، كُأ
َـّ(ليمزة بإلقاء حركتيا عم  الساكف قبميا كُحذفْت، ف ار: فخ  ت ا  ".")ىاُم

 التوضيح والتحميل:             

َـّ(خبلؼ النحكييف فيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ   أىي مركبة أـ ال؟. )ىاُم

 .ذكره أبك حيافما  (5)ابف عقيل، ك (4)كاتبع المرادؼ

 

 

                                                 

 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.ب586)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (.1/331المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (3)
   .331-330المرجع السابق، ص (4)
 (. 2/645ابف عقيل، المساعد )ج (5)
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في  (2)في ىذه المسألة، ككافقيـ السيكطي (1)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 
 ذلؾ أيةا .

 

 مصدراا  (دَ يْ تَ )مجية  -772
ْيدا يِ كألمْ " : (3)قاؿ ابف مالؾ  ".ما لـ ُين ب حاال  أك م درا   ل: تاْيدا كُركا

، كاسـ فعل أنيا تككف م درا  في في المعن  ك  (دا يْ كا رُ )مثل  (دا يْ تا "):  (4)أبك حياف كيقكؿ
ؾا زيُيقاؿ: ) كاف اسـ  فْ اا فالكاؼ في مكةع خ ض، ك  كاف م درا   البيداديكف، فإفْ  اهحك (دا  تاْيدا

 ". فعل فالكاؼ حرؼ خطاب ال مكةع ليا مف اإلعراب
 التوضيح والتحميل:             

( م درا  عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ   .مجيء )تاْيدا

 .ذكره أبك حيافما  (6)ناظر الجيش، ك (5)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (7)ابف يعيشأبك حياف ما ذىب إليو ككافق 
 

  ىيت( لغات -773
 ".كىيَّؾا  كىاْيؾا كِىيَّا ا يَّ كىا  كىايَّتا  تا ألسرع ىايْ "ك  : (8)قاؿ ابف مالؾ

بكسر  (تا يْ ىِ )بكسر الياء كتشديد الياء، ك -(ؾيّ ىِ كنق و منيا )":  (9)أبك حياف كيقكؿ
، ك)ىاْيْت( ب تح ةـ التاءك ف الياء يسكتب تح الياء ك  (تُ يْ ىا )ككفتح التاء، الياء كبعدىا ياء ساكنة 

                                                 

 (.30-3/29ل )جالم  شرح ابف يعيش،  (1)
 (.110-3/109السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.ب587)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
 (.1/332المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (5)
 (.8/3852)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
 .(9-3/8الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (7)
 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (8)
 (.أ588)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (9)
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الياء كتسكيف الياء كفتح التاء، كقد ُقرؼء بالثبلثة، كاألشير فتح التاء، كليا قرأ ابف مسعكد، 
 .كابف عباس، كالحسف، كقتادة، كالب ريكف... كالكاؼ البلحقة ليا لمخطاب"

 التوضيح والتحميل:             

 قد ُقِرست عف العرب. )ىيت(ليات أخرت لػمجيء عم  ابف مالؾ  حياف أبكاستدرؾ 
 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (2)ناظر الجيش، ك (1)كاتبع المرادؼ

 

 ( مجيئيا مصدراا ومضافةَبْمو  مف استعماالت -774
 ".باْمو كلدعْ " : (3)قاؿ ابف مالؾ

ناسب مناب اْتُرْؾ، فتقكؿ: )باْمو كيككف باْمو أيةا  م در الترؾ ال":  (4)أبك حياف كيقكؿ
زيدا (؛ ألنؾ قمت: )تاراؾا زيد(، كعميو ُركؼ )باْمو األُكِف( بالخ ض، كركؼ أبك زيد القمب إذا كاف 
نما قمنا بم درية إذا انجرَّ ما بعده؛ ألفَّ اسـ ال عل ال  ْيٍد(، كاا م درا ، كىك قكليـ: )باْيلا زا

 ُيةاؼ".     

         التوضيح والتحميل:     

مجيسيا م درا  كىما: مف استعماالت )باْمو( استعماليف عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 . كمةافة

  .حياف ذكره أبكما  (8)ناظر الجيش، ك (7)، كالسمسيمي(6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (9)ككافق السيكطي

 
                                                 

 (.1/334المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (1)
 (.8/3859)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)
 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.أ588)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
 (.1/335لمرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جا (5)
 (. 2/647ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.2/872ش اء العميل )جالسمسيمي،  (7)
 (.3860-8/3859)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (8)
 (.2/291السيكطي، ىمع اليكامع )ج (9)
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 نصوباا  كذاؾ( م مجية االسـ بعد -775
 ".ككذاؾا " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 "كأما كذاؾ فحكي الن ب فييا بعض أىل المية، كأنشد لجرير::  (2)أبك حياف كيقكؿ

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت المطااياػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد تابلاحا  أُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُؿ كا
 

ماْيػػػػػػػػػػػػػػػؾا عْيناػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػكؿا إفَّ عا ػػػػػػػػػػػػػػػذااؾا القا كا
(3) 

   ." عا القكؿا  أؼ: دا
 التوضيح والتحميل:             

في بعض ليات  مجيء االسـ بعد )كذاؾ( من كبا  عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
  العرب.

  .ذكره أبك حيافما  (7)ناظر الجيش، ك (6)، كالسمسيمي(5)ابف عقيل، ك (4)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. ،(8)ككافق العيني
 

  كذاؾ(  ماىية -776
اسـ اإلشارة، كالكاؼ بعدىا  ذا كمف "كىي مركبة مف كاؼ التشبيو،:  (9)أبك حياف قاؿ
 لمخطاب".

 التوضيح والتحميل:             

  .ماىية )كذاؾ(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

                                                 

 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.ب588)ؽكالتكميل أبك حياف األندلسي، التذييل  (2)
العينػي، المقا ػد ك ( 8/195ال راىيدؼ، العػيف )جالبيت لجرير في ك  ، كلـ أقف عميو في ديكانو.ديكانوالبيت لجرير في  (3) 

 .  (1795-4/1794النحكية )ج
 (.1/336المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (4)
 (. 648-2/647ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.2/872 اء العميل )جشالسمسيمي،  (6)
 (.8/3860)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
 (.1795-4/1794)جالعيني، المقا د النحكية  (8)
 (.ب588)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (9)
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  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 

 نوني التوكيد والستوف : الحادي الباب
 

 عل بػ قد(عدـ وجوب وجواز الفصل بيف الالـ والف -777
 ".غير متعمق بو جار سابق" : (3)قاؿ ابف مالؾ

"كنقص الم نف قيدا  آخر، كىك أْف ال يككف ال عل المةارع :  (4)أبك حياف كيقكؿ
الخالي مف حركؼ التن يس المقسـ عميو المستعمل المثبت غير متقدـ المعمكؿ، كقد ف ل بينو 

مع ذلؾ ال يجب دخكؿ النكف فيو، كال يجكز بل كليف البلـ بقد، فإفَّ فيو الشركط التي ذكرىا، ك 
يمتنع، نحك: )كهللا لقد يذىب خالد(، كال يجب كال يجكز )لقد يذىبفا خالد( بالنكف، كقاؿ امرغ 

 القيس:

ػػػػػػوُ  ػػػػػػْرِء ِعْرسا ماػػػػػػ  الما ػػػػػػْد ُأْ ػػػػػػبي عا  كػػػػػػذابِت لاقا
 

ػػػػػػاِلي  ػػػػػػا الخا ّف ِبيا كاأْمناػػػػػػُع ِعْرِسػػػػػػي أْف ُيػػػػػػزا
(5)" 

         التوضيح والتحميل:      

 .عدـ كجكب كجكاز ال  ل بيف البلـ كال عل بػ)قد(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (7)ناظر الجيش، ك (6)كاتبع المرادؼ

 

 

 
                                                 

 (.1/336المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (1)
 (. 2/648ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.216صييل )ابف مالؾ، التس (3)
 (.ب596-أ596)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
كابػف  (1/19( كأبي عمي القػالي، أمػالي القػالي )ج1/59كالمبرد، الكامل )ج (136)ص ديكانوالبيت المرغ القيس في  (5) 

 .  (1/234العيني، المقا د النحكية )جك ( 4/261فارس، مقاييس المية )ج
 (.1/360تسييل )القسـ ال رفي( )جالمرادؼ، شرح ال (6)
 (.8/3920)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (7)
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 ما ذىب إليو أبك حياف. (2)، كابف عادؿ الحنبمي(1)ككافق السميف الحمبي

 

 منع الصرؼ والستوف : الثاني الباب
 

 وجوه الصرؼ ومنعو نحو  كمتا( و حبموي( -778
 ".يمنع  رؼ االسـ ألف التأنيث مطمقا  " : (3)قاؿ ابف مالؾ

( امتنع قامت كمتا أختيؾ): قكلؾ مف (كمتا)إذا سميت بػفرع: ":  (4)أبك حياف كيقكؿ
 :قكلؾ سميت بيا مف ، فإفْ (شركػ )أل و لمتأنيث بمنزلتيا في  ألفَّ ال رؼ؛ 

 ألفَّ  ؛ؼا رِ ُ   (رأيت كمتييما): قكلؾ ، أك مففي لية مف قاؿ ذلؾ ف(المرأتيرأيت كمتي )
 ".ككف منقمبةتمتأنيث ال لألف  ألفَّ  ؛ككف لمتأنيثتاأللف إذ ذاؾ تككف منقمبة فبل 

كما أنؾ لك رخمت )حبمكيا ( قمت: )يا حبمي(، فقمبت الكاك أل ا ؛ لتحريكيا كان تاح ما 
 لف لمتأنيث ال تككف منقمبة".قبميا، فمك سميت بو ان رؼ؛ ألفَّ األ

 التوضيح والتحميل:             

 .كجكه ال رؼ كمنعو نحك )كمتا( ك)حبمكؼ(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (6)ناظر الجيش، ك (5)كاتبع المرادؼ

 

 ما جاة عمى فعالف مؤنثو فعالنة نحو  أْلياف( و َخْمَصاف(  -779
 ".ةيّ دِ سا ألية   معْ بلنة عف فا عْ  ا فيو بِ  كشبيو لبلستيناءِ  فا راا كْ سا  ك رؼُ " : (7)بف مالؾقاؿ ا

                                                 

 (.3/460السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (1)
 (.6/15ابف عادؿ الحنبمي، المباب )ج (2)
 (.218صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.أ602-ب601)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
 (.1/386ييل )القسـ ال رفي( )جالمرادؼ، شرح التس (5)
 (.3968-8/3967)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
 (.218صابف مالؾ، التسييل ) (7)
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ة يانا ألْ  ة  جا عْ ، كنا أْلياف ش  بْ ما عده غيره قكؿ العرب كا ك نق و مما ك ":  (1)أبك حياف كيقكؿ
افكرجل  ْم ا افلية في  -ب تح الخاء -خا ْم ا  ".حكاىا سيبكيو خا

 ُت في ذلؾ: كقم: " (2)كيقكؿ المرادؼ

ِزدْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاناا ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيِيفَّ  كا ْم ا  خا
 

ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  عا كاأْلياناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُليا
(3)" 

 التوضيح والتحميل:              

ما جاء عم  فعبلف مؤنثو فعبلنة نحك )أْلياف( عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
اف( ْم ا  .ك)خا

 .ذكره أبك حيافما  (6)ناظر الجيش، ك (5)ابف عقيل، ك (4)كاتبع المرادؼ

 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (7)فق السيكطيككا

 

 التسمية بمفع كائف ما كاف والستوف : الثالث الباب
 

 أوجو إعراب  كائف ما كاف( -780
 ".يمنع  رؼ االسـ ألف التأنيث مطمقا  " : (8)قاؿ ابف مالؾ

ؿ: قيل: م درية، كلذلؾ تجيء بعد ما يعقل، تقك  (ما كاف)قكلو:":  (9)أبك حياف كيقكؿ
أبك الطيب  ، كقاؿلككف زيد عاقبل  (؛ مف كاف كاسنا  )، كال تقكؿ: (ما كاف كاسنا   ألةرلف زيدا  )

 (ما كافكاسنا  ألةرلنو )عف قكليـ:  -يعني ال ارسي -: سألنا أبا عميالق رؼ  محػمد بف طكسي

                                                 

 (.أ604)أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
 (.1/390المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (2)
  (.1/390، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼ فيالبيت لممراد (3) 
  . 390المرجع السابق، ص (4) 
 (. 3/9ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.8/3978)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (6)
 (.1/112السيكطي، ىمع اليكامع )ج (7)
 (.218صابف مالؾ، التسييل ) (8)
 (.ب632-أ632)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (9)
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 أـ التي (كقع)أىي التي بمعن   (كاف)شيء ىي في ىذه المسألة؟ كأؼ شيء أؼ  (ما): تفقم
 لمزماف؟

ىي التي بمعن   (كاف) م در، كأفَّ  (فكا)ك (ما) فقاؿ: عندؼ ما يقع إل  الساعة أفَّ 
يعني مف الةمير  -حاؿ منو (كاسنا  )ك (كاسف)، يرت ع بػ(ككنو ةرلنو كاسنا  )ألكالتقدير:  (كقع)

 (حالو ألةرلنو كاسنا  )المعن :  أفَّ  (كقع)ىي التي بمعن   (كاف) كيدؿ عم  أفَّ  -(ألةرلنو)في 
 . انتي  جكاب أبي عمي.(ألةرلنو ذىب أك مكث)حالو، كمعن  ىذه المسألة:  أؼ: كاقعا  

مف  م در، كال بدَّ  (ككنو)يدؿ عم  الم در ك (كاسنا  ) ألفَّ  (؛ككنو كاسنا  ) ح تقديره: ك 
و  يـ لال يُ  ةحال ب، ثـ تقديره: كاقعا  ك ميايرة المحككـ بو لممحككـ عميو، كلذلؾ امتنع ةرب ةر 

ن لكف تنزيل الم ع عم  ىذا المعن  فيو عسر، ما المعن : ألةرلنو عم  كل حاؿ، معن ، كاا
كتككف كاقعة عم  العاقل كما كقعت في  (الذؼ)مك كلة بمعن   (ما)تجعل  كيتكمف لو بأفْ 

 (ما) طمقتالذؼ ىك زيد، فقد أُ  (سي ال)التقدير:  إذا رفعت، أال ترػ أفَّ  (ال سيما زيد)قكليـ: 
فيو ةمير الناق ة ك  (كاف)اسـ فاعل مف  (كاسنا  )فكذلؾ ىذا، كيككف  (زيد)مف يعقل كىك عم  

االسمية  (ما) مة لػ (كاف)ك (كاسنا  )بمعن  الذؼ خبر لقكلو:  (ما)يعكد عم  ذؼ الحاؿ ك
محذكؼ ل يـ المعن  يعكد  (كاف)كخبر  (زيد)كىي ناق ة كاسميا ةمير يعكد عم  المك كلة، 

الشخص الذؼ كاف زيد إياه، أؼ ألةرلنو عم  كل كاسنا   ألةرلف زيدا  )قاؿ:  كأنو (.ما)عم  
قباؿك   ،بكأك  ،مف غير اعتبار حاؿ أخرػ مف ةحؾ حاؿ ككنو مكجكدا  كل حاؿ أؼ في  أك  ،اا

كليست  ،مك كلة (ما) كيدؿ عم  أفَّ  ،إدبار، أك غير ذلؾ مف ال  ات، بل يةرلو ما كجده
ألةرلف الزيديف )، ك(كاسنة ما كانت ألةرلف ىندا  )أنؾ تقكؿ:  م درية كما ذىب إليو أبك عمي

م درية إذ لك كانت تككف  ، كال يمكف أفْ (ألةرلف الزيديف كاسنيف ما كانكا)، ك(كاسنيف ما كانا
الم درية ترت ع إذ ذاؾ بالحاؿ، كىي  (ما) ، ألفَّ مذكرا   لكاف اسـ ال اعل قبميا م ردا   ؛م درية

، (ىجرىما ألةرلف الزيديف داسما  )، ك(ىجرىا داسما   ألةرلف ىندا  )كؿ: فتق ،تجرؼ مجرػ ال عل
 فككنو ال يقاؿ: (،ىجرىـ ألةرلف الزيديف داسما  )ك

ألةرلف )، كال (ما كانا ألةرلف الزيديف كاسنا  )، كال (ما كاف كاسنا   ألةرلف ىندا  )
 ".أنيا ليست م دريةدليل عم   (ما كانكا الزيديف كاسنا  
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 والتحميل:             التوضيح 

 عند النحكييف. أكجو إعراب )كاسف ما كاف(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)ناظر الجيش، ك (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 

 (ِغْسِمْيف  جمع وجو حخر في -781
 ".فيْ مِ سْ كالمجمكع كمكافقو كيِ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

كلـ  -"كذكر السيرافي رابعا  كىك أْف يمـز الكاك كت تح النكف داسما  :  (5)مرادؼال كيقكؿ
 يذكره الم نف ىنا".

 التوضيح والتحميل:             

 . )ِغْسِمْيف( جمع كجو آخر فيعم  ابف مالؾ المرادؼ استدرؾ 

 في ىذه المسألة. المرادؼما ذىب إليو  (6)األزىرؼ ككافق 
 

 متصرفة  َذْيِف( و َتْيِف(نحو مجية أسماة الشارة  -782
جازت  حاؿ التثنية اسمي اإلشارة (فِ يْ تا )أك بػ (فِ يْ ذا )إذا سميت بػ "فرع::  (7)أبك حياف قاؿ

رأيت )، ك(جاءني ذاف)فقاؿ:  ،ألزميما األلف ك رفيما فيو حكاية التثنية، قاؿ: كمف لـ يحؾِ 
زاسدتاف قبميما  (نكف )ك (ياء)دة ما آخره ككف في األسماء الم ر ألنو ال ي (؛بذافٍ  مررتُ )، ك(ذانا  

حت  يشبو األسماء  أل ا   (الياء)ت ير  مف رده إل  مثاؿ األسماء، كىك أفْ  حرؼ م تكح، فبل بدَّ 
 .الم ردة

 
                                                 

  (.1/451قسـ ال رفي( )ج، شرح التسييل )الؼالمراد (1) 
 (. 3/45ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.4088-8/4087)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.225صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 (.1/453المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (5) 
 (.2/593خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (6)
 (.ب633)ؽتكميل أبك حياف األندلسي، التذييل كال (7)
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 : فيو كجييف مي بو أفَّ ي يد بيذه المسألة قكليـ في المثن  إذا سُ ك 

 .حكاية التثنيةأحدىما: 

 ".ؼإلزامو األلف كمنعو ال ر  كاآلخر:
 التوضيح والتحميل:             

 .مجيء أسماء اإلشارة نحك )ذاْيِف( ك)تاْيِف( مت رفةعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (2)ناظر الجيش، ك (1)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (3)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 

 وعوامموإعراب الفعل  والستوف : الرابع الباب
 

 أىي بسيطة أـ مركبة؟ (إَذفْ الخالؼ في   -783
 "(فْ ذا )إبػ ن ب غالبا  كيُ " : (4)قاؿ ابف مالؾ

الجميكر إل  أنيا حرؼ ، فذىب)إذاْف("اختمف النحكيكف في حقيقة :  (5)أبك حياف كيقكؿ
لؾ  كذ بسيط ظرؼ، كىك إذا لحقيا التنكيف، كنقمت إل  الجزاسية، فيبق  فييا معن  الرلط كالسبب.

)إذا جستني أكرمتؾ(، نحك عم   الحرفية كال ةمة، إذ يبق  فييا معن  العمك، كأ ميا أْف يقكؿ: 
فحذؼ ما تةاؼ إليو إذا، كعكض منيا التنكيف كما عكةكا في حينسذ، كحذفت األلف 
لمساكنيف، كيستدؿ عم  أنيا نكف تنكيف أنو تكقف عمييا باأللف في الكقف، كذلؾ بخبلؼ )أْف( 

كىذا المذىب فاسد؛ ألفَّ االسـ إذا كاف عامبل  الن ب لـ يعمل إال أْف كاف بمعن  ال عل، ك)لف( 
ك)إذاْف( ليس في معن  ال عل، كأيةا  فإنو ال يكجد اسـ يعمل بمعن  ال عل، كليس الن ب في 

 ال عل.

                                                 

  (.1/454، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 (.4098-8/4097)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (2)
 (.2/355الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (3)
 (.230صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 (.ب634)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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كذىب الخميل فيما حك  عنو غير سيبكيو إل  أنيا حرؼ مركب مف )إذ( ك )أف( غمب 
ـ الحرفية، كنقمت حركة اليمزة إل  الذاؿ، كحذفت كالتزمت ىذا النقل، فكاف المعن  إذا عمييا حك

 قاؿ القاسل: )أزكرؾ أزكرؾ(، فقمت: )إذاْف أزكرؾ(، قمت: )حينسذ زيارتي كاقعة(، كال يتكمـ بيذا.

كذىب األستاذ أبك عمي عمر بف عبد المجيد الرندؼ كىك مف تبلميذ األستاذ أبك عمي 
ـ السييمي كلو شرح عم  جمل الزجاجي، كىك مف مقرءؼ كتاب سيبكيو إل  أنو مركبة بف القاس

مف )إذا( ك)أف(؛ ألنيا تعطي ما يعطي كل كاحة منيما فتعطي الرلط كػ)إذا(، كالن ب كػ)أف(، 
 ثـ حذفت ىمزة )أف( ثـ ألف )إذا( اللتقاء الساكنيف، كال حيح أنيا غير مركبة؛ لكجكه:

 مميا بخبلؼ )أف(.أحدىا: أنو يبطل ع

 الثاني: كقكع االسـ بعدىا نحك )إني إذاف قاسـ(، كأْف ال يككف إال بال عل.

الثالث: أفَّ فعل الحاؿ تمييا أْف يقكؿ القاسل: )أحبؾ(، فتقكؿ: )إذاْف أظنؾ  ادقا (، 
 ك)أْف( إذا كلييا المةارع يخمص لبلستقباؿ.

ماقا ِإذ  : الرابع: كالية البلـ ليا نحك قكلو تعال  ا لاذاىابا ُكلُّ ِإلاٍو ِبماا خا
، كال يككف ذلؾ (1)

 في )أف(.

الخامس: تقدـ ما ىك مف جكابيا عمييا، نحك )ما أزكرؾ إذاْف( ال ُيقاؿ أنو بالتركيب 
حدث فييا معن  ال يككف في الت  يل لمجكاب الذؼ تقدـ ذكره عند ذكرنا مذىب الخميل في 

 )لْف( أنيا مركبة مف )ال( ك)أف(".
 التوضيح والتحميل:             

 .)إذاْف( أىي بسيطة أـ مركبة؟خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (2)كاتبع المرادؼ
 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (3)ككافق السيكطي

 

 

                                                 

 .] 91: المؤمنكف [ (1)
  (.484-1/483، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼرادالم (2) 
 (.374-2/373السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
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 عوامل الجـز والستوف : الخامس الباب
 

 الشرط  مى أدواتتقديـ معموؿ فعل الشرط ع -784
 ".لم راء خبلفا   ْب ِ  تُ  تنطمق خيرا   فْ إ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

كلـ يتعرض الم نف لمسألة تقديـ معمكؿ فعل الشرط عم  ":  (2)أبك حياف كيقكؿ
األدكات نحك: )خيرا  إْف ُيِثْبؾا هللا(. كىي مسألة خبلؼ، مذىب الب رييف كال راء المنع. كأما 

فتحتاج إجازة ىذا التركيب إل  سماع مف لساف العرب، كفي شرح مذىب الكساسي الجكاز، 
 الكتاب ما ن و". 

 التوضيح والتحميل:             

 .تقديـ معمكؿ فعل الشرط عم  أدكات الشرطعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (4)ناظر الجيش، ك (3)كاتبع المرادؼ
 

 الشرط  معموؿ فعل الشرط عمى أدواتتقديـ الخالؼ في  -785
كىي مسألة خبلؼ، مذىب الب رييف كال راء المنع. كأما مذىب ":  (5)أبك حياف قاؿ

الكساسي الجكاز، فتحتاج إجازة ىذا التركيب إل  سماع مف لساف العرب، كفي شرح الكتاب ما 
 ن و". 

 التوضيح والتحميل:             

تقديـ معمكؿ فعل الشرط عم  خبلؼ النحكييف في  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
 .أدكات الشرط

 

                                                 

 (.237صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.أ672)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.1/558، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (3) 
 (.9/4366)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.أ672)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (1)ناظر الجيشكاتبع 

 

 تتميـ الكالـ عمى كممات مفتقرة إلى ذلؾ والستوف : السادس الباب
 

(ماىية حروؼ التحضيض نحو -786  وغيرىا   و أال(  ىالَّ
 (، ك)أال(، ك)لكال(، )لكما(".حركؼ التحةيض )ىبلَّ " : (2)قاؿ ابف مالؾ

"كىذه الحركؼ التي في ظاىرىا أنيا مركبة لكجكد كل حرؼ منيا :  (3)أبك حياف كيقكؿ
إذا فؾ جزآه كاف لو معن ، أال ترػ أفَّ )ىل( ليا معن ، ك)ال( ليا معن ، ككذلؾ )لك( ك)ال(، 

ذا كاف أ ميا ك)لك( ك)ما(، فأمَّا )أال( فيحتمل أنو كاف أ ميا )ىبل( فأبدلت ا لياء ىمزة، كاا
حرفيف، فكل حرٍؼ منيا كاف لو معن ، فمما تركب حدث فيو ىذا المعن  مف التحةيض بسبب 

 التركيب، ك ارت مكةكعة ليذا المعن  بعد التركيب".   
 التوضيح والتحميل:             

( ك)أال( كغيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ     .رىاماىية حركؼ التحةيض نحك)ىبلَّ

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما ، (5)ابف عقيل، ك (4)كاتبع المرادؼ
 

 الخالؼ في  كال( أىي بسيطة أـ مركبة؟   -787
 )كبل( حرؼ ردع كزجر"." : (6)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.9/4366)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (1)
 (.243صابف مالؾ، التسييل ) (2)
 (.أ693)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (3)
  (.1/601، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (4) 
 (. 3/219ابف عقيل، المساعد )ج (5)
 (.245صابف مالؾ، التسييل ) (6)
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"كاختمف الناس في )كبل( أىي بسيطة أـ مركبة؟ فذىب الجميكر :  (1)أبك حياف كيقكؿ
 تدشدك لمرد  (الةمت إل  ) (التشبيو كاؼ)نيا مركبة مف   أإل ثعمبإل  أنيا بسيطة، كذىب 

  الكبلـ؛ ليخرج الكاؼ مف معناىا التشبييي، كىذه دعكػ ال يقكـ عمييا دليل". 
 التوضيح والتحميل:             

( ك)أال( كغيرىاعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ     .ماىية حركؼ التحةيض نحك)ىبلَّ

 ما ذكره أبك حياف. (3)ر الجيشناظ، ك (2)كاتبع المرادؼ

 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (4)ككافق السيكطي

 

 الحكاية والستوف : السابع الباب
 

 حد الحكاية   -788
 باب الحكاية"." : (5)قاؿ ابف مالؾ

 "الحكاية إيراد ل ع المتكمـ عم  حسب ما أكرده في الكبلـ".:  (6)أبك حياف كيقكؿ
             التوضيح والتحميل: 

 .تعريف حد الحكايةعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (9)ناظر الجيش، ك (8)ابف عقيل، ك (7)كاتبع المرادؼ

 
                                                 

 (.ب696)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.1/614، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (.9/4503)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 (.2/601السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.248صابف مالؾ، التسييل ) (5)
 (.أ702)ؽلسي، التذييل كالتكميل أبك حياف األند (6)
  (.2/667، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (7) 
 (. 3/258ابف عقيل، المساعد )ج (8)
 (.9/4535)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (9)
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 .ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة (1)ككافق السيكطي

 

 التذكير والتلنيث والستوف : التاسع الباب
 

   فيما لـ تظير العالمة فيو ثمجية الحاؿ كعالمة مف عالمات التلني -789
ك أك ك  و أ ،ما لـ تظير العبلمة فيو بت ييرهتأنيث  ـمكيع" : (2)قاؿ ابف مالؾ

 ".ك ييمب فيوأك جمعو عم  مثاؿ يخص المؤنث، أك عدده أليو إك االشارة أةميره، 

مجيء الحاؿ  ...مما ال عبلمة فيو وبو تأنيث نقص الم نف مما"ك :  (3)أبك حياف كيقكؿ
 نيا، نحك: )ىذه النار خامدة(".م

 التوضيح والتحميل:             

مجيء الحاؿ كعبلمة مف عبلمات التأنيث فيما لـ  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .تظير العبلمة فيو

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (4)كاتبع المرادؼ
 

  المضاؼ إلى المؤنث المؤنث الذي أضيف إليو مذكر أقساـ -790
 ".أك مةاؼ إليو مقدر الحذؼ" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 عمـ أف المؤنث لو ال عل مف المذكر المةاؼ إل  المؤنث أقساـ:ا ك : " (6)كقاؿ أبك حياف

يَّاراةِ  و كقكلأحدىا: أف يككف بعض مؤنث، كىك مؤنث في المعن ،   في  ياْمتاِقْطُو باْعُض السَّ
 كقكؿ الشاعر: و،عِ أ ابِ  بعُض  ْت عا طِ قراءة مف قرأ بالتاء، كقكؿ العرب: قُ 

                                                 

 (.3/265السيكطي، ىمع اليكامع )ج (1)
 (.253صابف مالؾ، التسييل ) (2)
 (.ب616)ؽتكميل أبك حياف األندلسي، التذييل كال (3)
  (.1/633، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (4) 
 (.2/110ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.193 -6/189أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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قاْتناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِنيفا تاعارَّ ِإذاا باْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُض السِّ
(1) 

 
 ... ... ... ..  

 
 .أ ابعُ  األ ابعِ  ارة، كبعُض يَّ ارة سّ يَّ السَّ  ، كبعُض كفا نُ سِ  نيفا السِّ  فبعُض 

 و قكؿ الشاعر:في المعن ، مثالُ  الثاني: أف يككف بعض مؤنث، كال يككف مؤنثا  

ُؽ بػػػػػػػػػػػػا تاْشػػػػػػػػػػػػرا  لقاْكِؿ الَّػػػػػػػػػػػػِذؼ قاػػػػػػػػػػػػْد أذاْعتاػػػػػػػػػػػػوُ كا
 

ـِ كا   نػػػػػػاِة ِمػػػػػػفا الػػػػػػدَّ ػػػػػػْدُر القا ػػػػػػِرقاْت  ا ػػػػػػا شا ما
(2) 

 كقكؿ اآلخر: 

ػػػػػػػػػػػػعاْت  لاْيػػػػػػػػػػػػر تاكااةا باػػػػػػػػػػػػُر الزُّ ػػػػػػػػػػػػا أاتاػػػػػػػػػػػػ  خا  لامَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػعُ   ِدْيناػػػػػػػػػػػػػِة كاالِجباػػػػػػػػػػػػػاُؿ الُخشَّ ُسػػػػػػػػػػػػػْكُر الما
(3) 

 
 كقكؿ اآلخر:

ػػػػػػػػػػػ ماػػػػػػػػػػػ  قاْبةا ْكُجػػػػػػػػػػػكءة ظا  ةٍ عا  وِ ُر كا ِّػػػػػػػػػػػْيػػػػػػػػػػػما
 

ػػػػػػػبلا فاػػػػػػػ  ػػػػػػػاِعـُ الا كا  يٍ حْ ْسػػػػػػػتا مُ  ءُ رْ  الما  ُىػػػػػػػكا طا
(4) 

 
 ىند. أنفُ  ْت عا دِ كقكلؾ: جُ 

                                                 

اج، ( كابػف السػر 2/103( كالمبػرد، الكامػل )ج1/52( كسػيبكيو، الكتػاب )ج412ىذا  در بيت لجرير فػي ديكانػو )ص (1) 
( 5/182( كابػػػف سػػػيده، المخ ػػػص )ج1/314)ج شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو( كأبػػػي سػػػعيد السػػػيرافي، 2/71األ ػػػكؿ )ج

 ( كعجزه :4/34( كالزمخشرؼ، ال اسق )ج1/647( كالزمخشرؼ، أساس الببلغة )ج286كالبكرؼ، ف ل المقاؿ )ص
    ... ... ... .. 
 

ـا فاْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد أاِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْلياِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأْلاْيتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا ا
  

( 19/332(  كالطبرؼ، جامع البيػاف )ج2/37( كال راء، معاني القرآف )ج1/52البيت لؤلعش  في سيبكيو، الكتاب )ج (2) 
شػرح كتػاب سػيبكيو ، أبػي سػعيد السػيرافي( ك 2/270)ج معاني القراءات( كاألزىرؼ، 3/478كابف السراج، األ كؿ )ج

( كالعينػػػػي، المقا ػػػػد 10/178سػػػػاف العػػػرب )ج( كابػػػف منظػػػػكر، ل7/158كالثعمبػػػي، الكشػػػػف كالبيػػػػاف )ج (1/314)ج
( 5/106( كعبػد القػادر البيػدادؼ، خزانػة األدب )ج2/882( كالسيكطي، شرح شػكاىد المينػي )ج3/1303النحكية )ج

 ( كلـ أقف عميو في ديكانو. 25/505كالزليدؼ، تاج العركس )ج
( كابػػف دريػػد، 1/197ثنػػ ، مجػػاز القػػرآف )ج( كابػػف الم1/52( كسػػيبكيو، الكتػػاب )ج270البيػػت لجريػػر فػػي ديكانػػو )ص (3) 

شػرح كتػاب سػيبكيو ، أبػي سػعيد السػيرافي( ك 2/187)جالمػذكر كالمؤنػث ، أبي بكر األنبارؼ ( ك 2/723جميرة المية )ج
( كابػػف سػػيده، المخ ػػص 4/207( كالثعمبػػي، الكشػػف كالبيػػاف )ج2/183( كابػػف فػػارس، مقػػاييس الميػػة )ج1/314)ج
( كابػف منظػكر، لسػاف العػرب 42كاأل ػبياني، إعػراب القػرآف )ص( 3/87البسػيط )ج ( كالكاحػدؼ، الت سػير5/182)ج
 (.20/507( كالزليدؼ، تاج العركس )ج2/137)ج

( كأبػي بكػر األنبػارؼ، المػذكر 19/334( كالطبػرؼ، جػامع البيػاف )ج2/37البيت ببل نسبة في ال راء، معاني القرآف )ج (4) 
 (.6/190التذييل كالتكميل )ج ( كأبي حياف األندلسي،2/186كالمؤنث )ج
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في المعن  كال بعض مؤنث، لكنو شارؾ القسميف قبمو في  الثالث: أف يككف ليس مؤنثا  
كزاد ...اليمامة كقكليـ: اجتمعت أىلُ ...  حذؼ، كتم ع بالمؤنث، كأنت تريدهأنو يجكز أف يُ 
المذكر المةاؼ إل  المؤنث ىك كل المؤنث، نحك ما انشده ، كىك أف يككف رابعا   ال ارسي قسما  
 : (ل  بِ قْ مُ  فارسٍ  ؿُ ىذا أكَّ )س في باب 

ماْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ُمْعِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اةٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت عا ِليا  كا
 

ْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيسا ِلُمبِّيا ىاْكجا
(1) 

اءُ    ، نص عميو س. كمف ذلؾ قكؿ اآلخر:(كلػ):   ة لىاْكجا

ػػػػػػػػػػػػػػػػْيٍف ثاػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  ماْيػػػػػػػػػػػػػػػػِو ُكػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ عا ْت عا ػػػػػػػػػػػػػػػػادا  ةٍ جا
 

ـِ   ْرىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّ ْكفا ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااراٍة كا فاتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
(2) 

باْت   كقاؿ تعال   سا ُكفِّياْت ُكلُّ ناْ ٍس ماا كا  .(3) كا

، كعم  ىذا عشرة   كزاد بعض أ حابنا تأنيث المذكر إذا كاف فيو عبلمة تأنيث، فتقكؿ قامْت 
 جاء قكلو:

ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ُأْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراػ  لادا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  كا ِمي ا  أاُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾا خا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِمي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ كاأاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا خا ة ، ذااؾا الكاما
(4) 

  

 

                                                 

( كالقاةػػي 2/441)جشػػرح كتػػاب سػػيبكيو ، أبػػي سػػعيد السػػيرافي( ك 2/111البيػػت البػػف أحمػػر فػػي سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (1)
( كابػف فػارس، االتبػاع كالمزاكجػة 253)ص التماـ في ت سير أشعار ىذيل( كابف جني، 429الجرجاني، الكساطة )ص

( 127( كالخ ػػاجي، سػػػر ال  ػػػاحة )ص5/87المخ ػػػص )جكابػػف سػػػيده، ( 9/33( كابػػف سػػػيده، المحكػػػـ )ج45)ص
كالزليػػػػػػدؼ، تػػػػػػاج العػػػػػػركس ( 2/394( كابػػػػػػف منظػػػػػػكر، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب )ج1/407كالزمخشػػػػػػرؼ، أسػػػػػػاس الببلغػػػػػػة )ج

 (.  11/406)ج
( كابف 2/604( كالجكىرؼ، ال حاح )ج1/82( كابف دريد، جميرة المية )ج196ص 1/21البيت لعنترة في ديكانو )ؽ (2)

( 249)ص شػرح المعمقػات السػبع( كالزكزنػي، 1/367( كابف فارس، مقػاييس الميػة )ج1/155فارس، مجمل المية )ج
( كالعينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة 3/424( كالسػػػميف الحمبػػػي، عمػػػدة الح ػػػاظ )ج2/795كالمػػػرادؼ، تكةػػػيح المقا ػػػد )ج

 (. 2/541( كالسيكطي، شرح شكاىد الميني )ج3/1304)ج
 .]25: آؿ عمراف[ (3)
كأبػػي بكػػر ( 2/144)جالمػػذكر كالمؤنػػث ، أبػػي بكػػر األنبػػارؼ ( ك 1/208البيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ال ػػراء، معػػاني القػػرآف )ج (4)

( كابػػػػف 3/52( كابػػػػف سػػػػممة العػػػػكتبي، اإلبانػػػػة )ج7/174( كاألزىػػػػرؼ، تيػػػػذيب الميػػػػة )ج2/230الزاىػػػػر )جاألنبػػػػارؼ، 
التػػذييل ( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، 3/127المحػػيط )ج( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، البحػػر 2/549منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج

( كنػػاظر 5/189( كابػػف عػػادؿ الحنبمػػي، المبػػاب )ج3/149( كالسػػميف الحمبػػي، الػػدر الم ػػكف )ج6/192كالتكميػػل )ج
 (.23/264( كالزليدؼ، تاج العركس )ج4/1595الجيش، تمييد القكاعد )ج
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 كعم  ذلؾ قكؿ اآلخر:

ْنتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُة اْل ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءا ُمؤْلا مْ كاعا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء جا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حا
 

دُ   اياػػػػػػػػػػػػػةا أاْسػػػػػػػػػػػػػكا أانَّػػػػػػػػػػػػػؾا ِفْنػػػػػػػػػػػػػد  ِمػػػػػػػػػػػػػْف عاما كا
(1) 

اءُ قاؿ:   ْمحا  ."حما ، كلـ يقل األفْ ال ا

 التوضيح والتحميل:     

ؼ أةيف إليو أقساـ المؤنث الذخبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .مذكر المةاؼ إل  المؤنث

 أبي حياف فيما ذكره. ماشيخي (3)كناظر الجيش، (2)المرادؼكاتبع كل مف 

، (4)كما ذكره أبك حياف في استدراكو عم  ابف مالؾ ىك الدارج عند النحكييف أمثاؿ ال راء
، كالسميف (8)القيسي ، كأبي عمي(7)، كسممة العكتبي(6)، كأبي سعيد السيرافي(5)كأبي بكر األنبارؼ 

 .(10)، كابف عرفة التكنسي(9)الحمبي
 

 

 

 

 

 
                                                 

 سػػمط الآللػػي( كالبكػػرؼ، 30)ص   أكىػػاـ أبػػي عمػػي فػي أماليػػوالتنبيػػو عمػالبيػت لشػػريح بػػف بجيػػر التيمبػي فػػي البكػػرؼ،  (1)
 (.  7/29( كالزليدؼ، تاج العركس )ج2/548( كابف منظكر، لساف العرب )ج1/175)ج

 (.403-402)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (2)
 (.1596-4/1595تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/208معاني القرآف )جال راء،  (4)
 (.187-2/184ؼ، المذكر كالمؤنث )جأبك بكر األنبار  (5)
 (.2/441شرح كتاب سيبكيو )جأبك سعيد السيرافي،  (6)
 (.3/53ابف سممة العكتبي، اإلبانة )ج (7)
 (.2/662أبك عمي القيسي، إيةاح شكاىد اإليةاح )ج (8)
 (.3/149السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (9)
 (.3/3ابف عرفة، ت سير ابف عرفة )ج (10)
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 ُتذكر وُتؤنث الحاؿ(  -791
 ".باب الحاؿ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

نذكر كتُ الحاؿ تُ : " (2)أبك حياف كيقكؿ سا ، كفي حاٍؿ  ةٍ ؤنث، يقاؿ: نحف في حاٍؿ حا
 ".فٍ سا حا 

 : "كقد ُيؤنث بالياء فيقاؿ: حالة". (3)المرادؼ كقاؿ
 والتحميل:             التوضيح 

 .)الحاؿ( ُتذكر كُتؤنثأفَّ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

، كلكنو زاد إمكانية تأنيث كممة ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة (4)المرادؼ كاتبع
 )الحاؿ( مف خبلؿ دخكؿ الياء عمييا. 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي
 

  ما جاة  فعيل( بمعنى  فاعل(القوؿ في -792
 ك كغ فعيل بمعن  م عكؿ مع كثرتو غير مقيس كيجيء أيةا  " : (6)قاؿ ابف مالؾ
 ".كبمعن  م اعل كثيرا   بمعن  م عل كم عل قميبل  

تاْيفِ  : " (7)ابف عقيل يقكؿك  رَّ را كا َـّ اْرِجِع اْلبا ا اِسس ا كاُىكا  ُث ُر خا ِمْب ِإلاْيؾا اْلبا ا ياْنقا
ِسير   حا

 ".غرا ، كىك كميل منقطع. فعيل بمعن  فاعل مف الحسكر كىك اإلعياءأؼ ُمبعدا   ا (8)

 

 

                                                 

 (.2/321شرح التسييل )جمالؾ، ابف  (1)
 (.9/5أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 (.557)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 .557المرجع السابق، ص (4)
 (.2/293ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (5)
 (.254صابف مالؾ، التسييل ) (6)
 (.  1/38)ج المساعدابف عقيل،  (7)
 .]4: الممؾ[ (8)
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 التوضيح والتحميل:

ِسير  ) أفَّ  عم  ابف مالؾ ذكر عقيل ابف استدرؾ    ت عم  كزف فعيل بمعن  فاعل.جاء( حا

 عل كىذا الكزف أؼ )فعيل( فيما أفاده مف معن  قد أكده ابف درستكيو عند حديثو عف ال
كالمستقبل مف ىذا ال عل: يعتق، ب تح أكلو، ككسر التاء. كم دره: العتق )عتق(، فيقكؿ: "

 .(1)"كالعتاقة كالعتاؽ. كىك عتيق، فعيل بمعن  فاعل

ككذا فعيل بمعن  أيةا  بقكلو: " (2)كىذا الذؼ ذىب إليو ابف عقيل قد أكده السيكطي
 ".فاعل كمريةة كظري ة كشري ة كشذ امرأة  ديق

 

 ألفي التلنيث السبعوف : الباب
 

 وزف  معكوكاة( و معموجاة( مفعوالة    -793
 كبعكككاء، كخيبلء، كيشتركاف في...فعمكل "." : (3)قاؿ ابف مالؾ

لمجمبة كالشر، يقاؿ: ىـ  (بعكككاء)ك (،معكككاء)كأكرد مف ذلؾ: ":  (4)أبك حياف كيقكؿ
إل  أف كزنيا م عكالء، نحك: ، كذىب غيرىما (معكككاء)، ككذا ىـ في: (بعكككاء)في: 
 ( ال فعمكل ".معمكجاء)

 التوضيح والتحميل:             

    .كزف )معكككاء( ك)معمكجاء( م عكالءعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حيافما  (7)ناظر الجيش، ك (6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 
                                                 

 (.162ابف درستكيو، ت حيح ال  يح )ص (1)
 (.3/331السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.257-256صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.ب723)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
  (.2/698، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (5) 
 (. 3/326ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.9/4642)جالجيش، تمييد القكاعد ناظر  (7)
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 .ىذه المسألةفي  (1)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف ع  كر
 

 األوزاف المشتركة بيف المقصور والممدود -794
، المق كرةت فيو مف األكزاف األلف شتركاكفات الم نف مما ":  (2)أبك حياف قاؿ

لمكيس  (طركرػ )لمكةعيف، ك-اسميف (شركرػ )ك (قنكن ) ( نحك: لا كْ عا )فا الممدكدة األلف ك 
، (فاقم ))فاعم ( نحك: س، كلمكي (طركراء)لمطكيل الرجميف، ك (حجكجاء)ك (شجكجاء)ك
(، ك)م عمي(، ك)م عبلء( قالكا: م طك ) ( قالكا:م عم (، كزاد ابف القطاع )فاقبلء)ك

)م طكي(، ك)م طكاء(، كال حيح أفَّ الميـ أ مية؛ لقكليـ: )دكا م طكا ( إذا جعل فيو 
مبل  مما اشتركت الم طكا. كقد رجع ابف القطاع إل  أفَّ كزنو )فعممي(، فعم  ىذا يككف األكؿ فع

فيو ألف التأنيث الممدكدة، كالمق كرة. كذكر الم نف فبل يككف إال ُمستدركا  عميو، كيككف 
الكزف الثاني ىك )ُفعممي( بةـ أكلو مما استدرؾ عم  الم نف، إذ لـ يذكره في األكزاف 

 المشتركة، ك)فعنبلء( )كرنباء( مكةع باألىكاز، كُيق ر فيقاؿ: )كرنبي(".  

 ح والتحميل:             التوضي

 .األكزاف المشتركة بيف المق كر كالممدكدعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (3)ناظر الجيشكاتبع 

 في ىذه المسألة. (4)ابف القطاع ما ذىب إليو أبك حيافكأيد 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.102ابف ع  كر، الممتع )ص (1)
 (.أ724-ب723ؽ)أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
 (.4643-9/4642)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (3)
 .(299ص)ك (125)ص األفعاؿك  أبنية األسماءابف القطاع،  (4)
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 النسب الثالث والسبعوف : الباب
 

 سب  إطالؽ مصطمح الضافة عمى مصطمح الن -795
 باب النسب"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

: )باب اإلةافة كىك باب النسبة(، -رحمو هللا -"قاؿ سيبكيو:  (2)أبك حياف كيقكؿ
كاإلةافة أعـ مف النسبة إذ ُيدغـ النسب كغيره، في ح في إةافة الخبر عنو كال  ة 

حابنا لممك كؼ، كالمةاؼ لممةاؼ إليو. فإذا  النسب أخص بيذا الباب، ككاف بعض أ 
يقكؿ: النسب في العرؼ إنما ىك إةافة اإلنساف إل  آباسو كأجداده، ُيقاؿ: )فبلف عالـ 
باألنساب(، كاإلةافة في ىذا الباب قد تككف إل  غير اآلباء كاألجداد، كاإلةافة إل  الحرؼ 
كاألماكف كالمذاىب، كغير ذلؾ. كانت تسميتو )باب اإلةافة( أجكد مف تسميتو )باب النسب( 

 كميا، كق كرىا. كُيقاؿ: نسبة كنسبتو بكسر النكف كةميا". لعم
 التوضيح والتحميل:             

، أال كىك: عم  م طمح النسبم طمح آخر ُيطمق عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 .م طمح اإلةافة

 ما ذكره أبك حياف. (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 .في ىذه المسألة (5)ازككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف الخب
 

 جواز مجية ما شّذ عف العرب عمماا عند النسب إليو   -796
ِمّي("." : (6)قاؿ ابف مالؾ ْيماة( )ُفعا  ُيقاؿ في )ُفعا

                                                 

 (.261صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.ب729)ؽحياف األندلسي، التذييل كالتكميل أبك  (2)
  (.2/729، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (3) 
 (. 3/351ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.536-535ابف الخباز، تكجيو الممع )ص (5)
 (.263صابف مالؾ، التسييل ) (6)
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 (زلني)ك (زلاني)كنسبت إليو لـ تقل:  زلينة، لك سميت رجبل  "فرع: :  (1)أبك حياف كيقكؿ
ك مطرد في كل ما شذت فيو العرب كى -رحمو هللا تعال  -عم  القياس نص عم  ذلؾ سيبكيو
عم  القياس ال عم  الشاذ  تنسبكأردت النسب إليو، فإنما  في النسب إذا سميت بو ف ار عمما  

 ". ي ير عمما   الذؼ كاف في النسب قبل أفْ 
 التوضيح والتحميل:             

 إليو. النسب عند عمما   ما شّذ عف العرب جكاز مجيءعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حيافما  (4)ناظر الجيش، ك (3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (5)ككافق الشاطبي  

 

 أمثمة الجمع الرابع والسبعوف : الباب
 

 مجية جمع المذكر والمؤنث السالـ مف جموع القمة   -797
 عاؿ(، )أفِعمة(، كمنيا )ِفعمة(".كأمثمتيا: )أفُعل(، )أف" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 "كقد جمعيا بعض النحكييف في قكؿ الشاعر::  (7)أبك حياف كيقكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ كأْفِعماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   ِبأْفُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل كِبأْفعا
 

دِ   ػػػػػػػػدا ِفْعماػػػػػػػػٍة ُيعػػػػػػػػراُؼ األْدناػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػف العا كا
(8)" 

 

                                                 

 (.ب733)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.2/743، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (. 3/365ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.9/4704)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.7/599المقا د الشافية )جق الشاطبي (5)
 (.268صابف مالؾ، التسييل ) (6)
 (.ب742)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (7)
كعبػػد ( 2/20اإلشػػبيمي، فػػي شػػياب الػػديف الخ ػػاجي، حاشػػية الشػػياب عمػػ  ت سػػير البيةػػاكؼ )جالبيػػت البػػف الػػدباج  (8) 

كال ػ دؼ، ت ػحيح الت ػحيف  . كنسػب البيػت لجمػاؿ الػديف بػف مالػؾ فػي(8/106البيدادؼ، خزانة األدب )ج القادر
 .(199)ص
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كزاد عم  ىذا البيت بيتا  األستاذ أبك الحسف عمي بف جابر الدباج استدركو يذكر فيو 
السبلمة، كأنو مف جمكع القمة أنشدنيو شيخنا أبك عمي بف عبد العزيز بف أبي األحكص جمع 

 كىك قكلو: -رحميما هللا -فيما قرأتو عميو لشيخو أبي الحسف المذككر

ػػػػػػػػػػا ْعيا اِخػػػػػػػػػػل ما ْمػػػػػػػػػػِع أْيةػػػػػػػػػػا  دا ػػػػػػػػػػاِلـ الجا سا  كا
 

ػػػػػػا كاالا تاػػػػػػِزدْ   ِفػػػػػػي ذالاػػػػػػؾ الُحْكػػػػػػـ، فااْح اْظيا
(1)" 

          التوضيح والتحميل:     

   .مجيء جمع المذكر كالمؤنث السالـ مف جمكع القمةعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كالسمسيمي(3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (5)عبد القادر البيدادؼكذىب 
 

 ع عمى  فواعل(ما جاة عمى وزف  فاعل( فيما ال يعقل فُيجم -798
 ".كلدكاعي االستبعاد مخال ا  " : (6)قاؿ ابف مالؾ

"فإْف قيل: إفَّ )داعيا ( فيما ال يعقل ُيجمع عم   : (7)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
ر   ة، فيك   ة لما ال يعقل، فيككف  )دكاعي(، بخبلفو فيمف يعقل، فإنو غمب األكؿ: إْف ُقدِّ

ْف كػ)نجـ طالع( ك)نجـ طكالع(، ك  راا  اسما  فيككف كػ)كاىل( ك)ككاىل(".  ُقدِّ

             التوضيح والتحميل: 

ما جاء عم  كزف )فاعل( فيما ال يعقل استدرؾ ابف ىشاـ األن ارؼ عم  ابف مالؾ 
 .فُيجمع عم  )فكاعل(

                                                 

كعبػػد ( 2/20 سػػير البيةػػاكؼ )جالبيػػت البػػف الػػدباج اإلشػػبيمي، فػػي شػػياب الػػديف الخ ػػاجي، حاشػػية الشػػياب عمػػ  ت (1) 
 .(8/106البيدادؼ، خزانة األدب )ج القادر

  (.774-2/773، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (. 3/394ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.3/1029ش اء العميل )جالسمسيمي،  (4)
 (.8/106)جعبد القادر البيدادؼ، خزانة األدب  (5)
 (.2صسييل )ابف مالؾ، الت (6)
 (.479ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (7)
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في ىذه المسألة، كتابعيما  (1)ابف يعيشما ذىب إليو  ابف ىشاـ األن ارؼ ككافق 
 يةا .في ذلؾ أ (2)الشاطبي

 

 عمة عدـ ىمز ياة  مقاييس( األولى -799
 ".في النحك" : (3)قاؿ ابف مالؾ

"ك)المقاييس( جمع مقياس اسـ اآللة التي ُيقاس بيا،  : (4)ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
كىك حقيقة في الذكات، مجاز في المعاني، كلـ ُتيمز ياؤه أل التيا، كػ)معيشة( ك)معايش(، 

ف( ك)ةياِكف(، كلُبعدىا مف الطرؼ، كػ)طاكك  ْيكا س( ك)طكاكيس(، كلتحرُّكيا في الكاحد، كػ)ةا
 فيذه أمكر ثبلثة، كل  منيا ُيستعمل بإيجاب الت حيح".

             التوضيح والتحميل: 

  .استدرؾ ابف ىشاـ األن ارؼ عم  ابف مالؾ عمة عدـ ىمز ياء )مقاييس( األكل 

 في ىذه المسألة.ارؼ ما ذىب إليو ابف ىشاـ األن  (5)الشاطبيككافق 

 

 التصغير الخامس والسبعوف : الباب
 

 معاني التصغير   -800
 باب الت يير"." : (6)قاؿ ابف مالؾ

 

 

                                                 

 (.297-3/296الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (1)
 (.7/88المقا د الشافية )جق الشاطبي (2)
 (.1صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 (.453ابف ىشاـ األن ارؼ، شرح خطبة التسييل )ص (4)
 (.49-9/48المقا د الشافية )جق الشاطبي (5)
 (.284صابف مالؾ، التسييل ) (6)
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 "كلـ يتعرض الم نف ل اسدتو، كىك عم  خمس معاٍف::  (1)أبك حياف كيقكؿ

( يريد: الكةع منو، ككقكلؾ: جيلرُ )، ك(ييدزُ )نحك:  كقدره تحقير شأف الشيء: أحدىا 
ْيز )إنما أ  عطاني ُدرْييما ( ال يريد: أنو  يير لكف تعرؼ أف أُعطي قميبل ، ككذلؾ )ُدناْيِنْير(، ك)ُق ا

 طعاـ(، ال يريد: ت يير أحدا  منيما؛ ألنيما ُيقدر معمكـ ال ُي ير عنو، كال ُيكثر.

 (.بيْ ما كُ كالثاني: تقميل ذاتو، نحك: )

 (.اتما يِ يْ را دُ )نحك:  ،كميتو كالثالث: تقميل

ْيد)ك (،ُقباْيل) بع: تقريب زمانو أك مسافتو، نحك:كالرا ْيق(، ك)ُبعا ْيت(، ك)ُفكا  (.ُتحا

يِّقي(.كالخامس ( ك)ُ دا يَّ  : تقريب منزلتو، نحك: )ُأخا

، كاستدلكا عم  ذلؾ بقكؿ تعظيـ الشيءمعن   سادسا ، كىك أْف ُيراد بو  كزاد الككفيكف 
 الشاعر:

ػػػػػػػػاِمٍخ الػػػػػػػػرَّْأس لاػػػػػػػػ ْيػػػػػػػػقا ُجباْيػػػػػػػػٍل شا  ـْ ياُكػػػػػػػػفْ ُفكا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  تاْعما تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػُو حا  (2)"ِلتابُميا
 كقكؿ اآلخر: 

ػػػػػػػػػػػػْكؼا تاػػػػػػػػػػػػْدُخُل باْيػػػػػػػػػػػػناُيـْ  ُكػػػػػػػػػػػػلُّ ُأناػػػػػػػػػػػػاٍس سا  كا
 

ػػػػػػػػػػػػػا األانااِمػػػػػػػػػػػػػلُ   ْيِيياػػػػػػػػػػػػػة  تاْ ػػػػػػػػػػػػػ ارُّ ِمْنيا  (3)"ُدكا
 

يِّقي(قالكا كمف ذلؾ قكؿ العرب: يَّ كُ دا إنما يريدكف المبالية كالتعظيـ في األخكة،  )ُأخا
ة. كقاؿ بعةيـ ُيسمي ىذا ت يير التقريب مف الن س كالمبلط ة، كىك راجع لمعن  كال داق

 التعظيـ، كقد تأكؿ ذلؾ الب ريكف".
 التوضيح والتحميل:             

   .معاني الت ييرعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 

                                                 

 .أ(764-ب763)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
( كابػػف سػػممة العػػكتبي، 11ابػػف السػػكيت، الكنػػز الميػػكؼ )ص( ك 87ص35/23البيػػت ألكس بػػف حجػػر، فػػي ديكانػػو )ؽ (2) 

 .(1/36لشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج( كابف ا1/332اإلبانة )ج
كأبػػي بكػػر بػػف األنبػػارؼ، الزاىػػر ( 11ابػػف السػػكيت، الكنػػز الميػػكؼ )صك ( 132يعػػة فػػي ديكانػػو )صالبيػػت لمبيػػد بػػف رل (3) 

 .(4/2050كالعيني، المقا د النحكية )ج (271( كالثعالبي، فقو المية كسر العرلية )ص2/301)ج
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 ما ذكره أبك حياف. (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ
 .إليو أبك حياف في ىذه المسألة ما ذىب (3)ككافق السيكطي

 

 تصغير  َيَضُع(   -801
ْيل( بما بق  مف منقكص لـ يرد إل  أ مو"." : (4)قاؿ ابف مالؾ ْف تأتي )ُفعا  كاا

ْيع ( ىذا :  (5)أبك حياف كيقكؿ ُع( إذا سميت بو ثـ  يرتو يقكؿ فيو: )ُيةا "فرع: )ياةا
دٍّ كم ْيل، مف غير را ا جاز ذلؾ في ىاٍر كبابو كال يةيع ما ال مذىب سيبكيو؛ ألنو أمكف مثاؿ ُفعا

تجيل مكبره بخبلؼ )يكيةع( ألنو يحتمل أْف يككف مكبره )يةع( أك )يكةع(، كقاؿ أبك بكر 
يرد أبك عثماف في )يةع(، كفي ىاٍر، كال يرد في خير منؾ، كشر منؾ؛ ألفَّ المحذكؼ زاسد، 

 ف رؽ بيف الزاسد كاأل مي". 
     التوضيح والتحميل:         

ُع(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ     .ت يير )ياةا

 ما ذكره أبك حياف. (6)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (7)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 
 

 و فالف( تصغير  ُفل( -802
كيا  ،بمعن  يا فبلف .لممرأة ،لمرجل، كيا فمة لُ يقاؿ في النداء: يا فُ " : (8)قاؿ ابف مالؾ

  ".كىما األ ل ،فبلنة

                                                 

  (.2/851، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 (. 3/492ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.378-3/377السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.285صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 .ب(767)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
  (.2/860، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (6) 
 (.3/406الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (7)
 (.3/419شرح التسييل )جابف مالؾ،  (8)
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المختص بالنداء ثـ  ّير لقيل: فمي بجعمو  (فلػ)بكلذلؾ لك سمي : " (1)أبك حياف كيقكؿ
؛ إذ المعن  ليس المعن  (فبلف)مف  مف باب دـ ألف أ مو فبلف فترّد النكف؛ ألنو ليس محذكفا  

. (فبلف)تككف المو المحذكفة حرؼ عمة كليس بترخيـ  كال المادة، فحممو عم  األكثر كىك أفْ 
، كلّما اةطر الشاعر كحذؼ مف لػ ؼ(، كتركيب فبلف: )فػ لػ ف( تركيب فل: )فػ كالحا ل أفَّ 

)فبلف( ك يره في الشعر بم ع )ُفل( الذؼ في النداء. ذكر سيبكيو فيو أفَّ أ مو )ُفبلف( كىك 
، قاؿ  حيح، كلـ يزعـ سيبكيو أفَّ )فبلف( المختص بالنداء ىك ىذا الذؼ كقع في رجز الشاعر

سيبكيو في الت يير في باب ما ذىبت المو: )كمف ذلؾ )ُفل( فتقكؿ: )فميف(، كقكليـ: )فبلف( 
 ك)فبلف( معناىما كاحد(".)ُفل( دليل عم  ما ذىب البلـ، كأ ميا نكف، ك
 التوضيح والتحميل:             

 .ك)ُفبلف( ت يير )ُفل( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (4)كناظر الجيش، (3)ابف عقيلك ، (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ككافق السيكطي

 

 التصر ف السادس والسبعوف : الباب
 

 ضابط الميزاف الصرفي عند الكوفييف   -803
كرابعيا كخامسيا  يا، كثالث كؿ فاء، كثانييا عينا  كؿ األأسم  كيُ " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".حرؼ؛ لمقابمتيا في الكزف بيذه األماتال

"كأمَّا الككفيكف فذىبكا إل  أفَّ نياية أ كؿ الكممة ثبلثة، كما زاد :  (7)أبك حياف كيقكؿ
ذا  ل(، فاختم كا فيو، فمنيـ مف قاؿ ال يزف شيسا  مف ذلؾ، كاا ْع ار( ك)سا اْرجا عم  الثبلثة نحك )جا

                                                 

 أ(.553سي، التذييل كالتكميل )ؽأبك حياف األندل (1)
 (. 846)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (2)
 (. 2/542ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 .(3614-7/3613)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (4)
 (.2/60السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.293صابف مالؾ، التسييل ) (6)
 .ب(800-أ800)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (7)
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ختمف ىؤالء، فمنيـ مف ينطق بم ع ما زاد عم  ُسسل عف كزنو قاؿ ال أدرؼ. كمنيـ مف يزف، كا
ْع ار(الثبلثة، فيجعل كزف  ل()فاْعمار(، ككزف  )جا بل ( نقل ذلؾ عف ال راء عف قكـ مف  )سا اْرجا ْمجا )فاعا

ْع ار(النحكييف. كمنيـ مف جعل الزاسد في  ما قبل اآلخر فيجعل كزنو )فاْع ابل (. كمنيـ مف يزف  )جا
ْع ار( ك)سا ارْ مثل:  ل()جا ككزننا. فنقكؿ: فعمل كفعمل مع المنقاد زيادة ما زاد عم  ثبلثة، كلذلؾ  جا

 ُيجرؼ البلـ. 

كقاؿ بعض أ حابنا زعـ ال راء أنو ال يككف شيسا  بل إْف بقي حرؼ تركو بم ظو فكزنو 
ْف جعمتيا في مقابمة العيف كا )فاْعمار(في جع ر  ْف جعمت الثبلثة في مقابمة الجيـ، كال اء، كاا ل اء كاا

كالراء. قمت: جع ل أك في مقابمة الجيـ كالعيف كالراء قمت: فع ل. كيقع ال رؽ بيف الزاسد كاأل مي 
بأفَّ المن ي يعمـ أ التو بأنو ليس حركؼ الزيادة أال ترػ أفَّ ال اء كالراء ال تقع أبدا  لبس فييما. 

رع ل أك زاسد ف عمـ فييا  فال رؽ في زرقـ كنحكه مما في ميمو خبلؼ أنو إْف كانت أ مية فكزنو
لبس قاؿ كالمبس في مذىب الب رييف؛ الشتراؾ جع ر كقردد في أفَّ كزنيما فعمل، فبل يقع ال رؽ 
بيف الزاسد كاأل مي. كأيةا  في مثل الخماسي خركج عف كبلـ العرب يقكلكف في نحك فرزدؽ 

ع مثل س يرج. انتي . ف عمل فيحذؼ ثبلث المات كذلؾ م قكد في كبلميـ أال ترػ أنو ال ُيح 
ال لكاف  كىذا كمو خبط مف الككفييف ألنا ال نذىب إل  زيادة حرؼ إال إذا قاـ الدليل عم  ذلؾ كاا
لمدع إذ يدعي أ الة اليمزة في أحمر كنحكه، لكف لما كاف المعن  فيو أنو شيء لو حمرة 

أحمد في اليمزة، كالحاء كعممنا أفَّ األحمر لـ يت ق مع الحمرة ات اقا  لـ ُيق د، كما ات ق مع 
كالميـ، بل عممنا باالستقراء أنيـ لحظكا في أحمد ل ع الحمرة، ككذلؾ في محػمد كأحمد حكما 
بزيادة اليمزة كال دليل يقتةي لنا أْف نحكـ في راء جع ر بالزيادة كما اقتةي لنا في ىمزة أحمد 

 فكذلؾ افترقا، كسنذكر الدالسل. 

ـ داللة عم  أ الة الحرؼ فكيف جعمتمكه مقاببل  لمزاسد في فإْف قمت: إذا كاف تكرير البل
بعض المكاةع، كذلؾ في نحك: كزف قردد؛ ألنيـ يقكلكف أفَّ كزنو فعمل فبل فرؽ إذف بينو كليف 
س رجل كليف جع ر في الكزف مع حكميـ بزلادة أحد المةع يف فقد جعل المبس بيف كزف الزاسد 

 كاأل مي.
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ةح بالمكزكف ال بالكزف؛ ألفَّ كل حرؼ متةاعف زاسد عم  قمت: ال رؽ بينيما يت
الثبلثة نحكـ بزيادتو إال إْف قاـ دليل عم  زيادة ما سكاه، فيككف التةعيف مف الثبلثي نحك 

 مكرر كالتكرار لقياـ الدليل عم  أفَّ ذلؾ مشتق مف المكرر. 

 فإْف قمت: ىبل ذكرت أحد المةاع يف بم ظو.

 ذا قمنا الزاسد ىك األخير، كفعمل إْف قمنا ىك األكؿ.فقمت: كزف قردد فعمر إ

قمت: زيادة التةعيف مخال ة؛ لزيادة حركؼ سألتمكنييا مف حيث أنيا عامة لجميع 
الحرؼ، ف رقكا فييما في الكزف بإحدػ دالي قردد لـ يتبيف مف الكزف كيل زيادتيا فمما لـ ترد 

 من ردة أ بل  لـ يجعمكىا من ردة في الكزف. 

 قمت: ما فاسدة كزف الكممة بال عل؟ فإفْ 

قمت: فاسدتو التك ل إل  معرفة الزاسد األ مي عم  سبيل االخت ار أال ترػ أنؾ إذا 
 سألت ما كزف أحمر؟

قمت: أفعل، فيعمـ بذلؾ زيادة اليمزة كىك أخ ر مف أْف تقكؿ: اليمزة ألحمر زاسدة، 
د كثيرة، نحك: استخراج تقكؿ: است عاؿ، فيذا كيظير فاسدة كثرة الكزف أنو إذا كاف في الكممة زكاس

ذا ما ذىب إليو ال راء  أخ ر مف أف تقكؿ األلف كالسيف كالتاء كاأللف في استخراج زكاسد. كاا
فإنو ينص إل  تكثير أمثمة ما يزف كثرة ال ينةبط لكثرة أشخاص المكزكف، ككثرة اختبلؼ 

ثة كىي مادة مركبة مف )ج ع ؼ ر(، حركفو، أال ترػ أنو يجيز كزف جع ر تمؾ األكجو الثبل
كيعمل مثل ذلؾ في سميب كنحكه نحك قمطر كجرشع كزلرج كمكاد كل كممة مف الرلاعي 
كالخماسي ال ينح ر أؼ لمقابمتيا األ كؿ في الكزف بيذه األحرؼ التي ىي: ال اء كالعيف 

 كالبلـ".                              
 التوضيح والتحميل:             

   .ةابط الميزاف ال رفي عند الككفييفعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حيافما  (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 

                                                 

  (.2/899، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 (. 4/30ابف عقيل، المساعد )ج (2)
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (2)، كالسيكطي(1)ككافق الشاطبي  
 

 وزف أوالت -804
 ".كالكسرة عف ال تحة في ن ب أكالت" : (3)قاؿ ابف مالؾ  

يخص ك كلُ أُ ك في المذكر، إال أف كلُ في المؤنث نظير أُ  كالت  كأُ : " (4)كؿ أبك حيافيقك   
. قاؿ أبك عمي: كزنيا (كاحدىا ذات كالت  أُ )العاقل. كال م رد ليما مف ل ظيما قاؿ أبك عبيدة: 

 كال تنقمب البلـ في القياس إال ،متحركة كال تككف ساكنة النقبلب البلـ ػ، العيفُ دا ل مثل ىُ عا فُ 
كالعيف في ذات في انقبلبيا، لكف حذفت األلف المنقمبة مع  كالتأُ ل تح ما قبميا، فالبلـ في 
يا را كات كىما في ذلؾ جا عات ك ارت محمكلة عم  نظيرتيا، كىي ذا األلف كالتاء فكزنو فُ 

لـ يتمكف نحك ىييات فيمف كسر، ألف قياس قكلو أف تككف مف  لمزكميما اإلةافة مجرػ ما
 ات.يا يْ كاأل ل ىا  ،ء، كأف البلـ حذفت مع األلف كالتاءمةاعف اليا

كف كقياسو أف يككف مثل لُ لـ يقل في جمعو لممذكر أُ  لٍ عا عم  فُ  كالت  أُ فإف قيل: لك كانت   
 م ط كف؟

الكاك، فكما فكسركا مع الياء، كةمكا مع  فا يْ كِ فالجكاب: أنو لعدـ تمكنو أجرؼ مجرػ الذَّ   
 ػ كقد جاء في المتمكف كمنو قكلو:كا ككاف حقيا ال تح ألنو جمع ذا  فا يْ كِ الذَّ كسركا الكاك في 

ػػػػػػػػػػػظا  ػػػػػػػػػػػِنػػػػػػػػػػػبا  فْ ِمػػػػػػػػػػػ فُ اسِ عا    كؼ أْ تاػػػػػػػػػػػ ؼِ بلَّ ي الحا
 

 (5)اناػػػػػػػػػػػػػػػػيْ تِ ال ِ كا  قا اِطػػػػػػػػػػػػػػػػكا نا  سٍ رْ   ُخػػػػػػػػػػػػػػػػإلاػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ككقكلو: 

 

 

                                                 

 (.253-8/252المقا د الشافية )جق الشاطبي (1)
 (.452-3/451السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/42ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.151-1/149أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
( كأبػي عمػي ال ارسػي، شػرح األبيػات المشػكمة 14/214( كتيػذيب الميػة )ج449البيت لمكميت بف زيد فػي ديكانػو )ص (5) 

( كبػبل نسػبة فػي أبػي حيػاف 13/320( كابف منظكر، لساف العػرب )ج1/134( كالسخاكؼ، س ر السعادة )ج165)ص
 (.1/150األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
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... ... ... ...   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال فا    (1)اناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ بِ كِ  يْ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُص افِ  ا
 

 حممكا فيو الحركات بعةيا عم  بعض.  

 (الذؼ) لؤللف كالتاء كما حذفت ياء ْت فا ذِ منو ياء كحُ  ، اآلخرُ ؿٍ ف يككف أ مو أُ كيحتمل أ  
 .(ذافِ المَّ )في 

 ل؟عِ فإف قمت: ليس في األسماء عم  فُ   

ت ألجل مَّ األلف، كُة  ثـ تحركت بال تح ألجل (فٍ ثُ ػ)فالجكاب: أنو يجكز أف يككف ك  
 (".فا كْ لُ أُ )الكاك في 

 التوضيح والتحميل:  

 ( عند النحاة.كالتأُ ؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر كزف )استدر   

 في ذكر كةع (3)، بينما اتبعو ابف عقيلما ذكره أبك حياف تماما   (2)كاتبع المرادؼ  
فرادىاكالت  أُ )   .( في حاؿ تأنيثيا كاا

 ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق خالد األزىرؼ   
 

 

 

 

                                                 

يػػت لمكميػػت بػػف زيػػد كلػػـ أقػػف عميػػو فػػي ديكانػػو. كنسػػب البيػػت لمكميػػت بػػف زيػػد فػػي األزىػػرؼ، تيػػذيب الميػػة ىػذا عجػػز ب (1)
( 22( كابػػف جنػػي، المن ػػف )ص165( ؛ )ص154( كأبػػي عمػػي ال ارسػػي، شػػرح األبيػػات المشػػكمة )ص10/217)ج

( 15/214ب )ج( كابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػر 1/133( كالسػػخاكؼ، سػػ ر السػػعادة )ج6/2471كالجػػكىرؼ، ال ػػحاح )ج
 ك دره : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   ْنِبُتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُنةا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكااِت ما  كبالعا
 

 ...         ...     ... ... 
 

 (.1/150كببل نسبة في أبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج
 (.88المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/24ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/82خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (4)
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 وزف أب وأخ -805
 ".مف أب كأخ" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

 ل  عا ال خبلؼ بيف الب رييف أف كزنيما فا  (مف أب كأخ)كقكلو : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
خاء، قاؿ س: "بدليل أبك  عم  األ ل في  بٍ " بدليل إخراج أا لٍ عا ماع فا ىذا جِ اف كأخكاف كآباء كاا

 قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػاِحبا   ػػػػػػػػػػػػػا راأاتِنػػػػػػػػػػػػػي شا    تقػػػػػػػػػػػػػكُؿ اْبناتػػػػػػػػػػػػػي لمَّ
 

ِريػػػػػػػػػػػػػػبُ كأنػػػػػػػػػػػػػؾ ِفيناػػػػػػػػػػػػػػا ياػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػ   (3)ات غا
 جعمو مثل ع ا.   

الكاك،  قاؿ ال راء: استثقمت فيو...بسككف العيف ل  عْ كزعـ الكساسي كال راء أف كزنيما فا   
 ."فحذفت كما حذفكىا مف غد

 التوضيح والتحميل:  

 عند النحكييف. كزف أب كأخزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ   

 .ه أبك حياف تماما  ما ذكر  (5)، كناظر الجيش(4)كاتبع المرادؼ  

 ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)، كال باف(6)كأيد كل مف السيكطي  

 

 

 
                                                 

 (.1/43ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.1/158التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (2)
( 170( كأبي عمي ال ارسػي، شػرح األبيػات المشػكمة )ص1/80البيت ببل نسبة في األخ ش األكسط، معاني القرآف )ج (3) 

( 1/523ابػف فػارس، مجمػل الميػة )ج( ك 1/340( كابػف جنػي، الخ ػاسص )ج4/395كأبي عمػي ال ارسػي، الحجػة )ج
( 14/8( كابػف منظػكر، لسػاف العػرب )ج3/407( كابف مالؾ، شػرح التسػييل )ج3/252كابف فارس، مقاييس المية )ج

( كنػػاظر 1/158التػػذييل كالتكميػػل )جحيػػاف األندلسػػي،  يكأبػػ( 5/2381كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، ارتشػػاؼ الةػػرب )ج
 (.4/1730ني، المقا د النحكية )ج( كالعي7/3583الجيش، تمييد القكاعد )

 (.90شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (4)
 (.1/277ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (5)
 (.1/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/107ال باف، حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )ج (7)
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 عند البصر يف وزف حـ -806
 ".كحـ" : (1)قاؿ ابف مالؾ  

 . "ماء  حْ أا عند الب رييف، قالكا  ل  عا فكزنو فا  ـ  كأما حا : " (2)يقكؿ أبك حيافك   
 التوضيح والتحميل:  

 .الب رييف( عند ـ  حا ابف مالؾ كزف )أةاؼ أبك حياف عم    

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كناظر الجيش(3)المرادؼكاتبع   

 أبك حياف في ىذه المسألة. ما ذىب إليو (6)كال باف، (5)السيكطيكل مف  اتبعك   

 

 وزف فـ -807
 ".ـفك " : (7)قاؿ ابف مالؾ  

ط كْ اه كسا كا فْ عم  أا  بدليل جمعو ل  عْ ككزنو عند الخميل كس فا : " (8)يقكؿ أبك حيافك   
 كاط. سْ كأا 

ب تح ال اء  ـ  بقكؿ ال  حاء فا  (سلػ)بةـ ال اء، كاستدؿ  ل  عْ كذىب ال راء إل  أف كزنو فُ   
 ."كفا نُ م تكح ال اء بقكليـ با  نا  بْ احالة التعكيض. كنظير ىذا استدالؿ س عم  أف 

 التوضيح والتحميل:  

 .النحكييف عند فـكزف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   

 

 
                                                 

 (.1/43ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.1/159ندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حياف األ (2)
 (.90شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صالمرادؼ،  (3)
 (.1/277تمييد القكاعد)ناظر الجيش،  (4)
 (.1/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/107ال باف، حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )ج (6)
 (.1/43ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
 (.1/160التذييل كالتكميل )جندلسي، أبك حياف األ (8)
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 .ما ذكره أبك حياف تماما   (2)، كناظر الجيش(1)المرادؼكاتبع   

 حياف في ىذه المسألة. ما ذىب إليو أبك (4)، كال باف(3)كل مف السيكطي ككافق  

 

 وزف ذي -808
 ".ؼ بمعن   احبذِ  كفي" : (5)قاؿ ابف مالؾ  

و. ذفت المُ حُ  ؼ  كا  مو ذا ، كأل  عا ؼ بمعن   احب عند س فا ككزف ذِ : " (6)يقكؿ أبك حيافك   
في التثنية فعادت  (كاتاذا )يت بو عم  مذىبو أتممت. كيدؿ عم  أف ىذا أ مو قكليـ: مَّ كلك سا 

مف باب  - عنده –كىك  ل  عا ، كدؿ ذلؾ عم  أف كزنو فا كافِ با : أا بِ البلـ، كما قالكا في تثنية أا 
 كبو قاؿ أبك الحسف كاحتج بيذه الحجة. .يتُ كا طا 

العيف لحذؼ البلـ لـ  مي كابف جني: ال يمـز ىذا ألنو لما استمر تحريؾكقاؿ أبك ع  
 كقد قاؿ الشاعر: ،ؼّ كِ ما كدا  ؼّ كِ دا ض، فترككىا محركة كما قالكا: غا ىا ألنو عارِ عتبر ردُّ يُ 

مِّػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاكااِف ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػدا ُمحا يااف باْيةا ياػػػػػػػػػػػػػػػػدا
(7) 

 
 ... ... ... ...  

بيذا  بل  عا مف النحكييف مف جعمو فا  أفَّ   حكعم  أف النحاس  ل  عْ كالجميكر عم  أنو فا    
 بقكؿ الشاعر: ل  عا أنو فا ( ـٍ دا )البيت. كىذا يمـز في مذىب س. كقد احتج أبك العباس في 

 

                                                 

 (. 90المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/277ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (2)
 (.1/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.1/107حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )جال باف،  (4)
 (.1/43ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.163-1/161ف األندلسي، التذييل كالتكميل )جأبك حيا (6)
 ىذا  در بيت لـ يعرؼ قاسمو كعجزه:  (7)

... ... ... ...   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ـا كُتْقيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ياْمناعاِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾا أاْف ُتةا
( كابػػف أبػػي السػػداد المػػالقي، الػػدر النثيػػر 64( كابػػف جنػػي، المن ػػف )ص241كبػػبل نسػػبة فػػي ال راىيػػدؼ، الجمػػل )ص 

( كابػػػػف الشػػػػجرؼ، أمػػػػالي ابػػػػف 231( كالزمخشػػػػرؼ، الم  ػػػػل )ص7/458الت سػػػػير البسػػػػيط )ج ( كالكاحػػػػدؼ،4/12)ج
( كأبػػػػػي البقػػػػػاء العكبػػػػرؼ، المبػػػػػاب فػػػػػي عمػػػػل البنػػػػػاء كاإلعػػػػػراب 2/83( كابػػػػػف األثيػػػػػر، البػػػػديع )ج2/231الشػػػػجرؼ )ج

 (.1/162التذييل كالتكميل )ج( كأبي حياف األندلسي، 2/376)ج
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... ... ... ...   
 

باِر الياقػػػػػػػػػػػػػػيفِ   ياف ِبػػػػػػػػػػػػػػالخا ما ػػػػػػػػػػػػػػراػ الػػػػػػػػػػػػػػدَّ جا
(1) 

 
، كأنو مف باب ل  عْ ـ. كذىب الخميل إل  أف كزنو فا كاألكثر عم  أف ىذا ال يمـز لما تقدَّ   
 .: يحتمل الكزنيف جميعا  اف. كقاؿ ابف كيسك  مثل قا  ك  ة، فأ مو ذا كَّ قُ 

أنيـ  ،ذفت البلـػ، ثـ حُ كّ ، ثـ  ار ذا ؼ  كا أ مو ذا  ر عم  مذىب س في أفَّ كِّ عا كمما يُ   
 كما قالكا: ماؿٍ  كْ كا ، فمك كاف أ ل ىذه الكاك ال تح عم  ما زعـ س لقالكا: ذا ك ماؿٍ كُ قالكا: ذا 

 ".ما قبل الكاك ليدؿ عم  المحذكؼ تح، فكانت األلف تسقط لمكاف كاك الجمع، كين زيدٍ  كْ  ا طا ْ  مُ 
 التوضيح والتحميل:  

 .كزف )ذؼ( متناكال  مذاىب النحاة فييا عم  ابف مالؾ أبك حياف استدرؾ  

 .ما ذكره أبك حياف (3)، كناظر الجيش(2)المرادؼ كافقك   

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)، كال باف(4)كاتبع كل مف السيكطي  

 

 وزف ىف -809
 كالتزاـ نقص ىاف أعرؼ"." : (6)قاؿ ابف مالؾ  

                                                 

( كنسب البيػت لعمػي بػف بػداؿ مػف بنػي سػميـ 85في حبيب الطاسي، الكحشيات )صىذا عجز بيت لمرداس بف عمرك  (1) 
( كنسػب 47( كنسب البيػت لػبعض بنػي سػميـ فػي الحميػرؼ، الحػكر العػيف )ص20في الزجاجي، أمالي الزجاجي )ص

  ه: ( ك در 3/126البيت لممثقب العبدؼ في ابف الشجرؼ، أمالي ابف الشجرؼ )ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ُذبِ  جا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْك أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حا  ْحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا

 
 ...         ...     ... ... 

( 1/231( كالمبػػرد، المقتةػػب )ج4/320( كال راىيػػدؼ، العػػيف )ج240كالبيػػت بػػبل نسػػبة فػػي ال راىيػػدؼ، الجمػػل )ص 
( 2/686( كابػف دريػد، جميػرة الميػة )ج3/324( كابف السراج، األ ػكؿ )ج1/131كالزجاج، معاني القرآف كااعرابو )ج

( كابػف الػكراؽ، عمػل النحػك 395( كابف درسػتكيو، ت ػحيح ال  ػيح )ص255الكتاب )ص كأبي جع ر النحاس، عمدة
( كاأل ػػػبياني، 1/190( كعبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني، درج الػػػدرر )ج416( كالثمػػػانيني، شػػػرح الت ػػػريف )ص552)ص

( كالبعمػػػي، المطمػػػع 281( كالسػػػييمي، نتػػػاسج ال كػػػر )ص1/80( كالحميػػػرؼ، شػػػمس العمػػػـك )ج27إعػػػراب القػػػرآف )ص
 (.1/162كأبي حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج(  53)ص

 (.90المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/278تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.1/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/107حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )جال باف،  (5)
 (.1/43ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (6)
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 ."عند الب رييف ل  عا فا  ككزف ىف أيةا  : " (1)يقكؿ أبك حيافك   
 التوضيح والتحميل:  

ناظر ك ، (2)المرادؼكافق ك ، عند الب رييفزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ كزف )ىف(   
 ما ذكره أبك حياف. (3)الجيش

 حياف في ىذه المسألة. ما قالو أبك (5)، كال باف(4)كل مف السيكطي كأيد   
 

 وزف امرئ  -810
ب تح  ل  عا لجرمي إل  أف كزنو فا اكاختم كا في كزف امرغ: فذىب : " (6)يقكؿ أبك حياف  

 راء  مْ تكسير قمت أا  كف، أك جمعؤُ را العيف كلذلؾ قاؿ: إف سميت بو كجمعتو بالكاك كالنكف قمت ما 
     قاؿ تعال :بسككف العيف،  ل  عْ بف شقير إل  أف كزنو فا  ف. كذىب أبك بكرألنو عم  مثاؿ ابْ 

  ْمِبِو قا  ."فإنما غيره كما غيرت أشياء كثيرة في النسب سيّ را كمف قاؿ في النسب ما  قباْيفا اْلماْرِء كا

 التوضيح والتحميل:  

 .عند النحكييف (امرغ )كزف  ؾابف مال عم أةاؼ أبك حياف   

 ما ذكره أبك حياف. (7)المرادؼ ككافق  
 

 وزف كال وكمتا -811
 ".ككبل ككمتا" : (8)قاؿ ابف مالؾ  

 

                                                 

 (.1/164أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.90المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (2)
 (.1/278ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج (3)
 (.1/144السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.1/107ال باف، حاشية ال باف عم  شرح األشمكني )ج (5)
 (.1/174ييل كالتكميل )جالتذأبك حياف النحكؼ،  (6)
 (.94-93شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص المرادؼ، (7)
 (.1/63ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (8)
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ْعنا ككزف كبل عندىـ: فاْعل : " (1)المرادؼيقكؿ ك     ."كِذْكراػ ... ككزف كمتا ِفْعما  كما
 التوضيح والتحميل:  

 تماما .  (2)ككمتا، كىذا ما ذىب إليو السيكطي استدرؾ المردؼ عم  ابف مالؾ كزف كبل   

 

 وزف  ِدْرَحاَية( ِفْعاَلَية -812
 ".كفعل ذلؾ بالممحقة أكل  مف ت حيحيا" : (3)قاؿ ابف مالؾ

أؼ قمب اليمزة الممحقة كاكا  أكل  مف إقرارىا نحك: عمباكاف : " (4)ابف عقيلكيقكؿ 
أؼ ق ير سميف ةخـ الطف. كىك اياة ِدْرحا كدرحاكاف، كيجكز عمباءاف كدرحاءاف. يقاؿ: رجل 

ياة  بكسر  ْعظاارةجِ ممحق ِبِجْعظاارة. قاؿ ابف السكيت يقاؿ لمرجل إذا كاف غميظا  ق يرا  ِفْعبلا
 الجيـ".

 التوضيح والتحميل:

اياة(بذكره أفَّ عم  ابف مالؾ ابف عقيل  استدرؾ ياة يككف عم  كزف )ِدْرحا فيي  ِفْعبلا
 (.ةِجْعظاار مماثمة لقكليـ: )

، كابف (5)كما قالو ابف عقيل في ىذه المسألة ىك الدارج عند النحكييف أمثاؿ ابف المبرد
 .(10)، كابف منظكر(9)، كعمـ الديف السخاكؼ (8)، كابف سيده(7)، كالجكىرؼ (6)السراج

 
 

                                                 

 (.109المرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )ص (1)
 (.1/151السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/92ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (3)
 (.61-1/60المساعد )جابف عقيل،  (4)
 (.4/4المقتةب )جالمبرد،  (5)
 (.3/245ابف السراج، األ كؿ )ج (6)
 (.1/361الجكىرؼ، ال حاح )ج (7)
 (.5/118المخ ص )جابف سيده،  (8)
 (.1/269السخاكؼ، س ر السعادة )ج (9)
 (.2/434لساف العرب )جابف منظكر،  (10)
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 (  اوَ رَ ىَ وزف   -813
ف لـ تكف زاسدة؛ ألف ألف " : (1)قاؿ ابف مالؾ كىذا يدؿ عم  أف األلف قد تحذؼ كاا

 ".ػ منقمبة عف الـ الكممةاكا را ىا 

كككنيا منقمبة عف الـ الكممة ىك مكةح في عمـ الت ريف، إال : "(2)كيقكؿ أبك حياف
ل فيمـز ما اسِ عا عم  فا  ػ كأمثالو ليس مجمكعا  اكا را أف الذؼ أجاز ىذا كنقمو ىك ال راء، كعنده أف ىا 
دة عم  مذىبو، كليس الـ  ، فاأللف زاسالا عا قالو الم نف، بل ىك عنده جمع عم  كزف فا 

 ."الكممة
 التوضيح والتحميل:

 . (ػ اكا را ىا كزف ) أبك حياف عم  ابف مالؾ في ذكر استدرؾ

 حياف فيما ذكره. اأب وشيخ (3)كاتبع المرادؼ

فإف كانت الـ ، فيقكؿ: "(لاسِ عا فا ) : (ػ اكا را ىا )في أفَّ كزف  (4)ككافق أبك حياف الثمانيني
الجمع، كلـ يعتّدكا بما انقمبت عنو لّما لـ  مف كاك أبدلكىا ياء في ىذاالكممة ياء، أك ياء مبدلة 

تظير في الكاحد، كاأللف التي بعد الكاك مبدلة مف ياء أبدلت مف كاك كانت ظاىرة في الكاحد، 
ـّ  (ىاراِسيُ )، ككاف (ِىراكاػ ): (ِىراكاة) تقكؿ في جمع ـّ  (ىاراءا)ث فالكاك مبدلة مف ىمزة ( ىاراكػ )ث

ّنما أبدلت كاك  أبدلت كاك الكممة كانت ظاىرة في الكاحد، كاأللف  ليدّلكا عم  أفَّ  ا  مف ألف زاسدة، كاا
 ".(فاعاِسلُ ) التي بعد الكاك مبدلة مف ياء أبدلت مف كاك كانت ظاىرة في الكاحد، كزف الكممة:

 

 وزف  اأُللي(  -814
 ".األُلي كبمعن  الذيف" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ." (ما العُ )ىي عم  كزف  (ل كبمعن  الذيف األُ : )قكلوك : " (6)كقاؿ أبك حياف

                                                 

 (.1/96ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.2/36لتذييل كالتكميل )جاأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.127)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.498-497الثمانيني، شرح الت ريف )ص (4)
 (.1/193ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.3/32أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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  التوضيح والتحميل:        

 .كزف )األُلي( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ما ذكره أبك حياف. (1)ابف عقيلاتبع ك 

، كأبي عبد (2)ككافق أبك حياف كتمميذه ابف عقيل ما ذىب إليو النحكيكف أمثاؿ الجكىرؼ  
 في ىذا الكزف.   (5)، كالسيكطي(4)ابعيـ خالد األزىرؼ ، كت(3)هللا الرازؼ 

 

 وزف  َشَرْوَر ( َفَعْوَعل -815
كتيني عف التمني فين ب بعدىا ال عل مقركنا بال اء" إل  نحك قكؿ " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػا أنَّيا  سػػػػػػػػػػػػػريناا إلػػػػػػػػػػػػػييـ فػػػػػػػػػػػػػي ُجُمػػػػػػػػػػػػػكٍع كا
 

ا  ػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػاُف فنْنيا كراػ لػػػػػػػػػػْك ُنعا ػػػػػػػػػػرا جبػػػػػػػػػػاُؿ شا
(7) 

 
ْكراػ : " (8)لابف عقيكقاؿ  را ... كقاؿ األخ ش: فاعاْكعالقاؿ الجكىرؼ: اسـ جبل، كىك  كشا

ْكعالكاأل كب أف يذكر في شراػ، كىك عندؼ   ". فاعا

 التوضيح والتحميل:       

ْكراػ( فاعاْكعالأفَّ  عم  ابف مالؾ ابف عقيلاستدرؾ  را  .كزف )شا

 .في ىذه المسألة ابف عقيل إليو ذىبما  (9)السيكطي ككافق

                                                 

 (.1/143ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.6/2544ال حاح )جالجكىرؼ،  (2)
 (.25زيف الديف الرازؼ، مختار ال حاح )ص (3)
 (.1/125خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (4)
 (.1/322السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.1/229)جشرح التسييل ابف مالؾ،  (6)
( 3/158( كأبػػي حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ج1/229)جشػػرح التسػػييل ابػػف مالػػؾ، بػػبل نسػػبة فػػي ىػػذا البيػػت  (7) 

( كالعينػػػي، المقا ػػػد النحكيػػػة 2/768( كنػػػاظر الجػػػيش، تمييػػػد القكاعػػػد )ج3/1296كالمػػػرادؼ، تكةػػػيح المقا ػػػد )ج
 (.4/1963)ج

 (.175-1/174المساعد )جابف عقيل،  (8)
 (.2/134السيكطي، المزىر )ج (9)
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 وزف  ذا( -816
 ".)ذا(" : (1)قاؿ ابف مالؾ

العيف. كقيل: ساكف ألنو األ ل، إال  ؾمحر  ل  عا كأما كزنيا فقيل: فا : " (2)كقاؿ أبك حياف
ف أف األظير التحريؾ ألجل االنقبلب؛ ألف االنقبلب عف المحرؾ أكل ، كانت عينا أك الما   ، كاا

كسأؿ ابف ميمب أبا الحسف بف  قميل. كاف يحتمل االنقبلب عف ساكف، لكف حممو عم  ىذا
ل محرؾ. فقاؿ لو ابف ميمب: أخطأت. قاؿ الخشني: عا فقاؿ: ىك فا  (ذا)األخةر عف كزف 

فذكرت ذلؾ ألبي عبد هللا، يعني ابف أبي العافية، فقاؿ: ال كاب ما قالو أبك الحسف، كما قالو 
  ."ابف ميمب خطأ

 التوضيح والتحميل:       

 .)ذا( مف األكزاف ال رفية أال كىك كزف  الؾأبك حياف عم  ابف م زاد

 ما ذكره.ف حياف يأبشيخو  (3)كقد اتبع المرادؼ

  في ىذه المسألة. المرادؼحياف كتمميذه  أبك إل  ما قالو (4)السيكطي كنحا

 

 وزف  أوالة( -817
 ".أكالء كفي الجمع مطمقا  " : (5)قاؿ ابف مالؾ

ثاء في الكزف ال في اؿ كاليُ عا ي عمي فُ ككزنو عند أبي العباس كأب: " (6)كقاؿ أبك حياف
كيدػ، زيد  ل  عا فُ  كزنيما معا   . كذىب أبك إسحاؽ إل  أفَّ دػ  ل كيُ عا  ر فكزف فُ االنقبلب. فإذا قُ 

قبل حرؼ العمة،  عاء: زدت أل ا  زاء كالدُّ في آخره ألف، فانقمبت الثانية ىمزة، كما تقكؿ في النُّ 
 كالءِ انقمبت عف ألف انقمبت عف كاك، كفي أُ النُّزاء يمزة في ال فانقمبت ىمزة. كال رؽ بينيما أفَّ 

 ."انقمبت عف ألف لـ تكف منقمبة عف شيء

                                                 

 (.1/239ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (1)
 (.184-3/183)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (2)
 (.224)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (3)
 (.1/295)ج ىمع اليكامعالسيكطي،  (4)
 (.1/239ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.3/188أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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 التوضيح والتحميل:       

  .كزف )أكالء(أبك حياف عم  ابف مالؾ أةاؼ

 حياف. شيخو أبي ما ذكره (1)كقد اتبع المرادؼ

 ة.ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسأل (2)ككافق السيكطي 
 

 وزف  ليس( -818
 ".فببل شرط" : (3)قاؿ ابف مالؾ

 ف، كلـز التخ يف لثقل الكسرة في بكسر العيف، كخُ  لا عِ ككزنو فا ":  (4)قاؿ أبك حيافك 
بةـ العيف ل يركرتو  لا عُ ، كال فا ب تح العيف ل يركرتو إل  السا  لا عا الياء، كال جاسز أف يككف فا 

بةـ  تُ سْ بةـ البلـ، عم  أنو قد سمع فييا لُ  تُ سْ ةمير المتكمـ أك المخاطب إل  لُ  بات اؿ
. قاؿ ابف ىشاـ: "كال تككف مةمكمة لا عُ عم  فا  كمرة   لا عِ عم  فا  البلـ، فدؿ عم  أنيا بنيت مرة  

جد في المعتل العيف لتعدييا، كألف ىذا المثاؿ ال يككف في المعتل العيف بالياء" انتي . كقد كُ 
 .لُ الرجُ  ؤا يُ بالياء، قالكا: ىا 

ذا كانكا يكسركنيا تُ مْ بكسر البلـ كما قمت نِ  تُ سْ لِ  لقمتا  لا عِ : لك كاف عم  فا قمتا  فإف ، كاا
 ل .أكْ  لا عِ فؤلف يكسركىا في فا  تُ عْ نحك بِ  لا عا في فا 

لـز شذكذاف: أحدىما تخ يف عينيا ببل مكجب كت حيحيا.  لا عا نو لك كانت فا أفالجكاب 
 لا عْ إل  فا  لا عِ ـ الشذكذ الثاني ال األكؿ؛ ألف تخ يف فا يمز  لا عِ كالثاني عدـ كسر فاسيا. كعم  أنيا فا 

أكل . كقد نقل ال راء أف بعةيـ قاؿ  لا عِ كزنيا فا  أفَّ  ، فكاف ادعاءُ ـا مِ في عا  ـا مْ قياس مطرد، نحك عا 
 ."بكسر البلـ تُ سْ لِ 

 التوضيح والتحميل:       
 

 
                                                 

 (.226)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/296السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.  118-4/117التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (4)
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 عند النحكييف. كزف )ليس(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 شيخو أبك حياف فيما ذكره. (1)اتبع المرادؼكقد  

 في ىذه المسألة. المرادؼحياف كتمميذه  إليو أبك ذىبا م (2)السيكطي ككافق 
 

 وزف  َفُتَؤ( َفُعَل  -819
 ".كفتئ كفتأ كأفتأ" : (3)قاؿ ابف مالؾ

ُتؤُ )يا  (فاُتؤا )كذكر ال اغاني ":  (4)كقاؿ أبك حياف . أُ تا  ْ يا  أا تا لية في فا  ؼا رُ عم  كزف ظا  ( ا
، األخيرة تميمية، أؼ: ما تُ أْ تا فْ ، كما أا كءا  تُ كفُ  سا  تْ أ فا تا فْ أا  تُ أْ تا ، كما فا لُ عا فْ أا  ستُ تِ كقاؿ في المحكـ: ما فا 

 ."برحت
 التوضيح والتحميل:       

( فاُعلا  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .كزف )فاُتؤا

 شيخو أبي حياف فيما ذكره. (5)كقد اتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. المرادؼحياف كتمميذه  إليو أبكذىب ا م (6)السيكطي كأيد 

 

 الخالؼ في وزف  كاف(  -820
ف أريد ب" : (7)قاؿ ابف مالؾ  ".ثبت أك ك ل أك غزؿ (كافػ)كاا

 

                                                 

 (.284)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/422السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.1/333شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.  4/123)ج التذييل كالتكميلأبك حياف األندلسي،  (4)
 (.286)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (5)
 (.1/412السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
 (.1/341ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (7)
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يقاؿ: كنت ال بي: ك متو، كم درىا كيانة، ككنت ال كؼ: ":  (1)كقاؿ أبك حياف
كىك أبك غانـ المظ ر بف -  احب الكتاب المحمح العيف. كذكر  ب ت لا عا ف كاف فا ز كك غزلتو. 

، قاؿ: "كلك كاف كما زعـ ـا رُ ككا  ؼا رُ كقكلؾ ظا  لا عُ أ ل كاف فا  الكساسي زعـ أفَّ  أفَّ  -أحمد النحكؼ 
يل كقكلؾ كريـ كظريف، كخال و جميع النحكييف مف عِ االسـ منو فا  لا عُ لما قالكا: ىك كاسف؛ ألف فا 

 ."انتي  الككفة كالب رة أىل

 توضيح والتحميل:      ال 

 .في كزف )كاف( النحكييف خبلؼاستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك (2)كذىب السيكطي 

 

 ( ُسْبَحافوزف   -821
ل إذا قاؿ ":  (3)قاؿ ابف مالؾ ْبحا افا هللاكقالكا أيةا  سا  ".ُسْبحا

ال يت رؼ منيا فةرلاف: م ردة، كمثناة، ا ما كفي البسيط: كأمّ : " (4)كقاؿ أبك حياف
ليس بم در، بل اسـ  افا حا بْ سُ ، فا را  جْ ، كحِ ما  بلا و، كسا انا حا يْ كرا  هللاِ  اذا عا ، كما هللاِ  افا حا بْ سُ  فالم رد نحك:

كةع مكةعو، فجرػ مجراه كمعناه التنزيو، كىك قكؿ الميث كالزجاج كغيرىما، مأخكذ مف 
في االعتقاد عف ال  ات غير البلسقة، ككأنو  -تعال  -هللا التنزيو، كىك تبعيد التسبيح، كىك 

ف ار بمنزلة سبيح، يو ألف كنكف، ككةع بدؿ التَّ ر مف التسبيح بحذؼ زكاسده، ثـ زيدت عميَّ يا مُ 
، كليس مثمو، قاؿ س: )ألنو لك كاف بلما  ـ كا مَّ كا تا ح الكاسف عم  غير  دره، بمنزلة بَّ م در سا 
ف بلا عْ كىك رأؼ س كالجماعة، كجاء عم  فُ  (بلـ لعدـ فعموبلـ كالكا السَّ فو كؼ ت رُّ يت رَّ  ا  م در 
 ".ياف كنحكه مف الم ادريْ كالطُّ 

       التوضيح والتحميل:       

اف(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .كزف )ُسْبحا
 

                                                 

 (.  4/139التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (1)
 (.1/422السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.2/185شرح التسييل )جابف مالؾ،  (3)
 (.7/171أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
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 ( َمَعاذَ وزف   -822
يككف بال عل،  األ ل في الدعاء كاإلنشاء كالتكليخ كاالست ياـ أفْ ":  (1)قاؿ ابف مالؾ

اذا هللاِ    ".ككثرت نيابة الم در عنو في ذلؾ، لقكة داللتو عميو نحك ماعا

ياذ، كأنيـ قالكا: ل لمم در مرادؼ لمعِ عا  ْ ( فيك ما هللاِ  اذا عا ا )ما كأمّ : " (2)كقاؿ أبك حياف
نو مةاؼ أمراف: أحدىما: أنو ال يت رؼ. كالثاني: أفعمو. كفيو  عمل بدؿا لكنو استُ  باهلل، ياذا  عِ 

 ."باهلل عاذا  بيير حرؼ الجر، كاأل ل: ما 

       التوضيح والتحميل:       

اذا(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ  .كزف )ماعا
 

 ( َرْ َحاَنووزف   -823
 ..يب.رزاؽ. كقيل: الطِّ تِ و معناه االسْ انا حا يْ ( فقيل: را وانا حا يْ ا )را كأمّ : " (3)قاؿ أبك حياف

 د مف القمب كاإلدغاـ كالتخ يف، ك ار الزما  يِّ كح، فحكمو حكـ سا ف الرَّ ف؛ ألنو مبلا عا يْ كأ مو فا 
 األزىرؼ اإلجماع عم  ذلؾ. كذكر ابف خركؼ أفَّ  د، كحك يِّ لمتخ يف بسبب الزيادة، بخبلؼ سا 

 ."كقمبت ياؤه عم  غير قياس بلف،عْ حاف عم  فا كْ أ مو را 

حذفت عيف الكممة، ككزنيا  حاف، ثـكح ل اإلدغاـ ف ار: ريّ : " (4)ناظر الجيشكقاؿ 
 "ف، كىك حذؼ سماعي غير مطردبلا يْ بعد الحذؼ فا 

       التوضيح والتحميل:       

اناو(استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ْيحا  .كزف )را

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. (5)ناظر الجيش كاتبع
 

                                                 

 (.2/192شرح التسييل )جابف مالؾ،  (1)
 (.7/174أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
 . 175-174المرجع السابق، ص (3)
 (.4/1862تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 .1862المرجع السابق، ص (5)
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  حميف(  الخالؼ في وزف  -824
 ".كأِميف كالستجب آِميف،" : (1)قاؿ ابف مالؾ

فقيل: فاِعْيل، كىك أعجمي كيابيل،  -بالمد -"كاخُتمف في كزف آميف:  (2)المرادؼ كيقكؿ
يل ألنو ليس في الكبلـ: أْفِعْيل كال فااِعْيل كال فاْيِعْيل، كُنِقلا عف أبي  -كالمدُّ إشباع   -كقيل: فاعِّ
 عمي". 

 التوضيح والتحميل:             

 .في كزف )آميف(خبلؼ النحكييف الؾ عم  ابف م المرادؼاستدرؾ 

 في ىذه المسألة. (3)ابف يعيشما ذىب إليو  المرادؼككافق 
 

 الخالؼ في وزف  أفعى(  -825
 ". (ل( ك)أفعا يا ؿ( ك)أخْ   ية في )أجدا كرلما اعتبر تقدير الك " : (4)قاؿ ابف مالؾ

اف، كىمزتو قكليـ: أفعك ل في األ ل، ككزف أفع : أفعل كالمو كاك":  (5)أبك حياف كيقكؿ
مشتقة مف: فكعة  أفع  بف جني: أفَّ أبك ال تح ، كزعـ ( كثيرة األفاعيم عاة)أرض زاسدة لقكليـ: 

عم  زيادة اليمزة  كزعـ ال ارسي ف ار أفع . أ مو أفكع ثـ قمبت ، ككافرتوكىي حرا، السـ
لمتأنيث،  ؛ لكاف كزنو فعل، فتككف األلفذ لك كانت اليمزة أ ميةإي رفو في لية مف ي رفو،

فكأنو يمنع مف ال رؼ نكرة، كمعرفة، كاالستدالؿ بمعناه أنص، إذ أل و فعم  قد تككف لئللحاؽ 
 فيجب لو ال رؼ في التنكير". 

 التوضيح والتحميل:             

 .كزف )أفع (خبلؼ النحكييف فيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 

                                                 

 (.211صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 (.1/338المرادؼ، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )ج (2)
 (.3/17الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (3)
   (.219صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 (.ب606)أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
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 .ذكره أبك حيافما  (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (3)كاألزىرؼ  (2)الشاطبي ككافق  

 

 اشتقاؽ االسـ -826
(4)يقكؿ أبك حياف  

كمذىب الب رييف أنو مشتق مف السمك، فالمحذكؼ منو البلـ. : "
، فالمحذكؼ منو ال اء. كاألكؿ أرجح لقكليـ أسميت كفييف أنو مف الكسـ، كىك العبلمةكمذىب الك

 ،، كلك كاف عم  مذىب الككفييف لقالكا أكسمت ككسمت ككسيـ كأكساـكسميت كسمي كأسماء
 ".كادعاء أف ىذه الت اريف كميا مف باب القمب ال ةركرة  تدعك إل  ذلؾ

: "كاشتقاقو عند الب رييف مف السمك فمادتو )سيف(، ك)ميـ(، ك)كاك(  (5)كقاؿ المرادؼ  
ثاني: ُسمُّك كُق ل... كاعتقاد الككفييف أنو مف كفي تقدير أ مو قكالف: أحدىما: ِسمُّك كِقُنك، كال

المقمكب جعمت فاؤه مكةع البلـ ف ار كزنو )عمف( كجاء ت ييره كجمعو عم  ذلؾ، كىك 
 بعيد". 
 التوضيح والتحميل:  

 ذكر أبك حياف مذىب الب رييف كالككفييف في اشتقاؽ االسـ.   

ةي ا  تقدير أ ل اشتقاؽ االسـ عند شيخو أبا حياف في ىذه المسألة مُ  (6)كاتبع المرادؼ  
 الب رييف الذؼ مادتو )سمك(.

 (8)تماما . كلكف ابف يعيش (7)ككافق أبك حياف كتمميذه المرادؼ ما ذىب إليو ابف يعيش  
ككذلؾ يرػ  .يشيد مع الب رييف الم ع أةاؼ أفَّ كبلـ الككفييف حسف مف جية المعن  إال أفَّ 

                                                 

  (.1/398، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 .(8/462المقا د الشافية )جق الشاطبي (2)
 (.2/324خالد األزىرؼ، شرح الت ريح )ج (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (.                                                                                                                           1/44أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (4)
 (.               68لمرادؼ، شرح التسييل )القسـ النحكؼ( )صا (4)
 .      68ص المرجع السابق، (6)
 (.1/83ابف يعيش، شرح الم  ل )ج (7)
 .83المرجع السابق، ص (8)
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ف كاف ح ما ذىب إليو الب ريكف؛ كما ال حيأفَّ " (1)ابف األنبارؼ  ذىب إليو الككفيكف، كاا
 ".   مف جية المعن ، إال أنو فاسد مف جية الت ريف ا   حيح

 

 كممة  المضارعة( أىي لفع مشتق أـ منقمب؟ -827
 كمةارع"." : (2)قاؿ ابف مالؾ  

ع األسد، ارِ ةا و، يقاؿ: فبلف يُ ابِ شا ةارع فيك في المية المُ كأما المُ : " (3)يقكؿ أبك حيافك   
عة مف ةارا ، فالمُ كاحدا   عا  رْ معو ةا  عا ِة ، كأنو را ةارعا  ي مُ مِ ا شابو االسـ سُ و، كلمَّ يُ ابِ شا أؼ: يُ 

عة. كال ةركرة تدعك إلي ةا راعة مقمكبة مف المُ ةارا ع. كزعـ ابف ع  كر أف المُ رْ ل ع الةَّ 
 ارعُ ةا يُ  عا ارا مب، كأنت تقكؿ: ةا فيو الق  عدَّ الت رؼ فبل يُ  جد كاملا القمب ألف الم ع إذا كُ  ػ دعك 
 ."عارا ةا ع كمُ ارِ ةا كىك مُ  ة  عا ارا ةا مُ 

 التوضيح والتحميل:  

( عةةارا المُ ان رد أبك حياف عف تبلميذه باستدراكو عم  ابف مالؾ ببياف ما في كممة )  
 (عةةارا المُ )مف اشتقاؽ أك قمب عند النحاة. كلكف الذؼ ارتأه أبك حياف في ىذه المسألة أفَّ 
 تماما .    (4)مشتقة مف الةرع كليست منقمبة مف المراةعة. متبعا  في ذلؾ ما ذىب إليو ابف فارس

 

 أوجو اشتقاؽ  ىنيئاا( و مر ئاا( -828
كقد ينكب عف الم در البلـز إةمار نا بو   ات كعاسذا  بؾ ":  (5)قاؿ ابف مالؾ

  كىنيسا  لؾ".

، أؼ: أني الطعاـُ نا يء   ة لممبالية، تقكؿ ىا نِ يا فا  (سا  لؾيْ نِ ىا )كأما : " (6)كقاؿ أبك حياف
 ؤا نُ يء فعيل لممبالية. كيجكز أف يككف   ة مف ىا نِ ء، كىا  لي كطاب، كاسـ ال اعل ىان ساغا 

                                                 

 (.36أبك البركات األنبارؼ، أسرار العرلية )ص (1)
 (.1/15ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (2)
 (.1/67ل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي، التذيي (3)
 (.1/576ابف فارس، مجمل المية )ج (4)
 (.2/192شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.226-7/223أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
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سا ، يحتمل أف يككف يْ رِ ريف. ككذلؾ ما فيك شا  ؼا رُ كال تنييص فيو، كما تقكؿ: شا  الطعاـ: إذا ساغا 
ي، رلاعيا ، نِ أا را مْ أني قمت: أا نا . فإذا لـ يكف ىا ؤا رُ كما  الطعاـُ  ؤا نُ ي، كمف ىا نِ أا را كما  أني الطعاـُ نا مف ىا 

 سا  اسما فاعل لممبالية.يْ رِ سا  كما يْ نِ ىا  كتقدـ مف قكلنا إفَّ ... أني ثبلثيا  لئلتباعنا كاستعمل مع ىا 

ير، دِ يل كاليا يِ يل كال َّ عِ يككنا م دريف جاءا عم  كزف فا  كأجاز أبك البقاء العكبرؼ أفْ 
ذلؾ ال يككف في غير األ كات إال قميبل   يل في الم در؛ ألفَّ عِ رد فيو فا ا مف باب ما يطَّ كليس
 ."يرقِ كالنَّ 

       التوضيح والتحميل:       

 .أكجو اشتقاؽ )ىنيسا ( ك)مريسا (استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

ره أبك حياف في ما ذك (4)كناظر الجيش، (3)، كالسمسيمي(2)، كابف عقيل(1)المرادؼ كاتبع
 ىذه المسألة.

جع ر  يأبكنجد أبك حياف في استدراكو عم  ابف مالؾ قد امتثل لرأؼ النحاة أمثاؿ
 أيةا . (8)، كتابعيـ السميف الحمبي(7)، كابف الحاجب(6)، ابف يعيش(5)النحاس

 

 (َرَعفَّ في نحو  مف الالـ الراة بدالا  -829
 ".كراعافَّ " : (9)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.470-469)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/479ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.1/460جش اء العميل )السمسيمي،  (3)
 (.4/1873تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (4)
 (.1/200أبك جع ر النحاس، إعراب القرآف )ج (5)
 (.1/303الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (6)
 (.1/436ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب )ج (7)
 (.3/578السميف الحمبي، الدر الم كف )ج (8)
 (.2/39شرح التسييل )جابف مالؾ،  (9)
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ل جِ مف البلـ، كما قالكا في كا  ( فيمكف أف تككف الراء بدال  راعافَّ كأما ): " (1)فكقاؿ أبك حيا
ؿ، كأ مو بلا يْ بدلت البلـ منيا في أ ا ، كالنكف بدؿ مف البلـ، كما أُ رُ جا كْ كأا  ر  جِ : كا لا جا كْ كأا 
 ."فبلا يْ    أُ 

 التوضيح والتحميل:    

(الراء بدال  مف المجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف  .بلـ في نحك)راعافَّ

 أبي حياف فيما ذكره.   ماشيخي (3)كابف عقيل ،(2)المرادؼكاتبع كل مف 

 ما قالو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)ككافق السيكطي 
 

 ىل ىما بدؿ مف العيف أـ ال؟  َرَغّف( و َلَغّف( الخالؼ في غيف  -830
، كلايافَّ " : (5)قاؿ ابف مالؾ   ."كراغافَّ

 ( فاختم كا في الييف: فقيل: ىي بدؿ مف العيف،لايافّ )( كراغافّ كأما ): " (6)كقاؿ أبك حياف
ذ يجتمعاف في ؛ ألنَّ لَّ يا ما : ارْ لَّ عا ما كما قالكا في ارْ  يا قريبة منيا، إذ ىما مف حركؼ الحمق، كاا

 القافية الكاحدة، كقكلو:

ِمػػػػػػػػػػػػْف ُ ػػػػػػػػػػػػدُ  ٍة كا ػػػػػػػػػػػػاِل ا  غْ ُقبِّْحػػػػػػػػػػػػِت ِمػػػػػػػػػػػػْف سا
 

ػػػػػػػػػػػبٍّ   ػػػػػػػػػػػا ُكْشػػػػػػػػػػػياُة ةا أنَّيا  (7)ِفػػػػػػػػػػػي ُ ػػػػػػػػػػػُقعْ كا
 

 

 

                                                 

 (.5/178التذييل كالتكميل )جحياف األندلسي، أبك  (1)
 (. 358)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (2)
 (.1/335ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.1/489السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.2/39ابف مالؾ، شرح التسييل )ج (5)
 (.179-5/178التذييل كالتكميل )جأبك حياف األندلسي،  (6)
( كلػـ أقػف عميػو فػي ديكانػو. كنسػب البيػت لجػكاس بػف ىػريـ فػي 34ت لرؤبػة فػي ابػف السػكيت، الكنػز الميػكؼ )صالبي (7) 

( كالبيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػي ابػػػف سػػػيده، المحكػػػـ 246كالجػػػكاليقي، شػػػرح أدب الكاتػػػب )ص( 11المرزلػػػاني، المكشػػػح )ص
( كعبػد القػادر 5/179كالتكميػل )ج ( كأبي حياف األندلسي، التػذييل8/203( كابف منظكر، لساف العرب )ج1/152)ج

 (.22/504( كالزليدؼ، تاج العركس )ج11/325البيدادؼ، خزانة األدب )ج
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مف  مف العيف، كىك األظير لقمة كجكد الييف بدال   ا ليتاف، كليس الييف بدال  ميكقيل: إنَّ 
 العيف.

 التوضيح والتحميل:    

ىل ىما بدؿ )راغاّف( ك)لاياّف( غيف خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
 .مف العيف أـ ال؟

 شيخيما أبي حياف فيما ذكره.  (2)عقيل كابف ،(1)المرادؼكاتبع كل مف 

 في ىذه المسألة.  (4)ابف يعيش، ك (3)كيذىب أبك حياف إل  ما قالو أبك البقاء العكبرؼ 

أةاؼ عم  أبي حياف سببا  آخر، في مجيء الييف بدال  مف العيف،  (5)ابف يعيشإال أفَّ 
 است ل الحرؼ، كاف أثقل.العيف أدخل في الحمق، ككمما  أخف مف العيف؛ ألفَّ " كىك لككنيا

 

 إبداؿ سيف  ِسيَّما( تاة  -831
ما، كما قالكا في ما تاء، فقالكا: ال تيَّ كقد أبدلت العرب سيف سيَّ ":  (6)أبك حيافقاؿ 

ِمِؾ النَّا تُقْل أاُعكُذ ِبرابِّ النَّا الناس: النات، كفي األكياس: األكيات، كقاؿ بعةيـ           ِإلاِو  تما
 ."(7)ت النَّا

 التوضيح والتحميل:             

 .إبداؿ سيف )ِسيَّما( تاءأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (8)ككافق السيكطي
 

                                                 

 (.358)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/335ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.361التبييف )ص ،أبك البقاء العكبرؼ  (3)
 (.4/574الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (4)
 .574مرجع السابق، صال (5)
 (.8/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 .]3-1: الناس[ (7)
 (.2/288ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (8)



 871 

 إبداؿ الـ  ال ِسيَّما( تاة  -832
ا: ما، كما قالك يَّ سِ  ما، أؼ: ال، فقالكا: نا سيَّ (نا)بػ (ال)كأبدلت أيةا  ":  (1)أبك حيافقاؿ 

 ."كك، كيريدكف: ال بل عمر  نا بل عمر   قاـ زيد  
 التوضيح والتحميل:             

 .إبداؿ الـ )ال ِسيَّما( تاءأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 

 اليمزة بدؿ مف الواو نحو لفظة  النداة(   -833
 باب النداء"." : (2)قاؿ ابف مالؾ

كُت القكـا: جمسُت معيـ في  كىمزتو بدؿ  مف كاك؛ لقكليـ: " (3)أبك حياف كيقكؿ نادا
 النادؼ، كىك مجمسيـ الذؼ ُينادؼ فيو بعةيـ بعةا . كم دُره النَّْدكة".

 التوضيح والتحميل:             

 .بدؿ مف الكاك نحك ل ظة )النداء(  اليمزةمجيء استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 
 ما ذكره أبك حياف. (5)كناظر الجيش، (4)ابف عقيلكاتبع 

 في ىذه المسألة. (6)ككافق أبك حياف ما ذىب إليو أبك البقاء العكبرؼ 
 

 حد القمب   -834
 مف كجكه اإلعبلؿ القمب"." : (7)قاؿ ابف مالؾ

 

                                                 

 (.8/371أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (1)
 (.3/385شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.13/219أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (. 2/480ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 .(7/3530)جناظر الجيش، تمييد القكاعد  (5)
 (.1/328أبك البقاء العكبرؼ، المباب في عمل البناء كاإلعراب )ج (6)
 (.315صابف مالؾ، التسييل ) (7)
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 القمب ُيقاؿ با طبلحيف:":  (1)أبك حياف كيقكؿ

أحدىما: ت يير حرؼ العمة إل  حرؼ عمة أخرػ، نحك ت ييرىـ كاك: قاؿ كباع إل  
 ك اغزك إل  الياء إذا ُبني منو أفعل كاست عل، نحك: أغريت كاستيريت...األلف، ككت ييرىـ كا

 كاال طبلح الثاني: ت يير حرؼ مكاف حرؼ بالتقديـ كالتأخير".    
 التوضيح والتحميل:             

   .حد القمب تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ره أبك حياف.ما ذك (4)، كالسمسيمي(3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (5)السيكطيككافق   

 

 الخالؼ في ألف  اآلف( أىي منقمبة عف ياة أـ واو؟   -835
 كمنيا اآلف".":  (6)قاؿ ابف مالؾ

اسـ في أ ل كةعو كاستعمالو بدليل دخكؿ أؿ كحرؼ الجر  (اآلف)":  (7)قاؿ أبك حياف
 كليـ في معناه األكاف.عميو. كأل و منقمبة عف كاك لق

 .با رُ : إذا قا فُ يْ سِ يا  فا آقيل: ىي منقمبة مف ياء ألنيا مف ك 

الكاك  ، ثـ حذفت اللتقاء الساكنيف. كىذا بعيد ألفَّ ا  يل: أ ميا أكاف، فقمبت الكاك أل كق
كا رت الكاك إل  األلف، كما قاليِّ ذفت األلف، كغُ كاد. كقيل: حُ كاد كالسَّ قبل األلف ال تقمب، كالجا 

 ."مافكزا  فٍ ما عاٍؿ، كزا ٍل، كمرة عم  فا عا اح، استعممكه مرة عم  فا ك كرا  راح  

 

 
                                                 

 .ب(867-أ867)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.2/1058ـ ال رفي( )ج، شرح التسييل )القسؼالمراد (2) 
 (. 210-4/209ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.3/1109ش اء العميل )جالسمسيمي،  (4)
 (.3/479السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.2/218شرح التسييل )جابف مالؾ،  (6)
 (.8/5أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (7)
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       التوضيح والتحميل:       

ألف )اآلف( أىي منقمبة عف ياء أـ خبلؼ النحكييف فياستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
   .كاك؟

 حياف.ما ذكره أبك  (3)، كناظر الجيش(2)، كابف عقيل(1)كقد اتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (4)كقد كافق السيكطي
 

 الخالؼ في قمب  حادي عشر(  -836
 ".فيقاؿ في التركيب حادؼ عشر كحادية عشرة" : (5)قاؿ ابف مالؾ

كحكي الكساسي أنو سمع مف األزد أك بعض عبد القيس: كاحد : " (6)أبك حياف كيقكؿ
ّحدا  ، فاؤه مكاف عشرا  مقمكب مف كاحدا  كحادؼ عشرا . ياِحدُ  عشر. كىذا ىك القياس إذ فعمو كا
 عمت عينو مكاف فاسو.المو، فانقمبت ياء لكسر ما قبميا، كجُ 

الكاحد الزاسد يسكؽ  سكؽ، كأفَّ ك، أؼ: يا حدُ كقاؿ ال راء: ليس بمقمكب، بل ىك مف قكلؾ يا 
 العشرة، كىك معيا. كأنشد ال راء:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـُ حا ْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كاالظَِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت عا  ِدؼأاْنعا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلْي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااِدؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأانَُّيفَّ ِبأاعا  كا
ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُفْمفا ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مابلاِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا ِجياػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ  

(7) 
  

 
                                                 

 (.496ص) شرح التسييل )القسـ النحكؼ(المرادؼ،  (1)
 (.1/515ابف عقيل، المساعد )ج (2)
 (.4/1980تمييد القكاعد )جناظر الجيش،  (3)
 (.2/184ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (4)
 (.2/413شرح التسييل )جابف مالؾ،  (5)
 (.367-9/366أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (6)
 (5/201( كابػف سػيده، المخ ػص )ج4/293كتػاب سػيبكيو )ج سػعيد السػيرافي، شػرح يأبػىذه األبيات بػبل نسػبة فػي  (7) 

 (.41كابف سيده، العدد في المية )ص
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 التوضيح والتحميل:             

 .في قمب )حادؼ عشر(خبلؼ النحكييف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ 

إال أنو أةاؼ قكال  لمكساسي ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.  (1)ابف عقيلكاتبع 
  د ىذه المسألة.يعة

في  (3)في ىذا االستدراؾ، ككافقيـ السيكطي (2)كنحا أبك حياف ما ذىب إليو ابف سيده
 ذلؾ أيةا .

 

 باب مخارج الحروؼ السابع والسبعوف : الباب
  

 حد المخرج   -837
 باب مخارج الحركؼ"." : (4)قاؿ ابف مالؾ

أ منو الحرؼ، "المخارج جمع مخرج كىك المكةع الذؼ ينش:  (5)أبك حياف كيقكؿ
كتقريب معرفتو أْف ُتسكف الحرؼ كتدخل عميو ىمزة الك ل؛ ليتك ل إل  النطق بو فيستقر 

 المساف بذلؾ في مكةعو، فيتبيف مخرجو".  
 التوضيح والتحميل:             

   المخرج.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (8)، كالسمسيمي(7)ابف عقيل، ك (6)كاتبع المرادؼ

 
                                                 

 (. 2/97ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.42-41ابف سيده، العدد في المية )ص (2)
 (.3/262ىمع اليكامع )جالسيكطي،  (3)
 (.319صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 .أ(880)ؽل أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكمي (5)
  (.2/1087، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (6) 
 (. 4/239ابف عقيل، المساعد )ج (7)
 (.3/1115ش اء العميل )جالسمسيمي،  (8)
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 في ىذه المسألة. (1)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 

 الخالؼ في عدد مخارج الحروؼ   -838
"كالمخارج ستة عشر مخرجا  عند الخميل كسيبكيو كاألكثريف، كذىب :  (2)أبك حياف قاؿ

ند الخميل الجرمي كقطرب كال راء كابف دريد كابف كيساف عم  خبلؼ عددىا كال مخرج كاحد، كع
 كمف كافقو ثبلثة مخارج".

 التوضيح والتحميل:             

  .في عدد مخارج الحركؼخبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (4)، كالسمسيمي(3)كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. (5)ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 

 عربية  الخالؼ في عدد حروؼ ال -839
"كىذه الحركؼ تسعة كعشركف حرفا ، جمعيا في القرآف مع تكرار :  (6)المرادؼ قاؿ

ا  بعض الحركؼ في آية كاممة، كىك قكلو تعال : اس  ّـِ أاماناة  ُنعا ـْ ِمْف باْعِد اْليا ماْيُك َـّ أاْنزاؿا عا ُث
(7) 

ُدكرِ   إل  قكلو:  ة كعشريف، أكليا الباء كآخرىا الياء، ، ككاف المبرد يعُدىا ثماني(8) ِبذااِت ال ُّ
كيقكؿ: )اليمزة ال  كرة ليا فبل أعدىا مع التي أشكاليا مح كظة معركفة، كىي جارية عم  

 األلسف كُيستدؿ عمييا بالعبلمات في الخط(". 

 

                                                 

 (.5/516الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (1)
 .أ(880)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.1088-2/1087ي( )ج، شرح التسييل )القسـ ال رفؼالمراد (3) 
 (.3/1115ش اء العميل )جالسمسيمي،  (4)
 (.5/516الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (5)
  (.1088-2/1087، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (6) 
 .] 154: آؿ عمراف[ (7)
 .] 154: آؿ عمراف[ (8)
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 التوضيح والتحميل:             

  العرلية. في عدد حركؼخبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ المرادؼاستدرؾ 

 المرادؼ.ذكره ما  (1)ابف عقيلكاتبع 

 في ىذه المسألة. (2)ابف يعيشما ذىب إليو  المرادؼككافق 
 

 حد اليمس   -840
("." : (3)قاؿ ابف مالؾ ْخص  ثَّو شا كات فاحا  مف الحركؼ الميمكسة، يجمعيا: )سا

")كأمَّا في اال طبلح فقاؿ سيبكيو: الميمكس حرؼ  أةعف :  (4)أبك حياف كيقكؿ
في مكةعو حت  جرػ معو الن س، فيةعف االعتماد عم  ىذه الحركؼ في االعتماد 

 مكاةعيا كجرػ الن س معيا(".
 التوضيح والتحميل:             

  اليمس.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (7)، كالسمسيمي(6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 فيما ذىب إليو في تعريف حد اليمس. (8)اف كبلـ سيبكيوككافق أبك حي
 

 حد الجير   -841
 مجيكرة". كما عداىا" : (9)قاؿ ابف مالؾ

                                                 

 (. 4/239ابف عقيل، المساعد )ج (1)
 (.5/518الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (2)
 (.320صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 .ب(883)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
  (.2/1098، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (5) 
 (. 246-4/245ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.3/1116ش اء العميل )جالسمسيمي،  (7)
 (.4/434سيبكيو، الكتاب )ج (8)
 (.320صلتسييل )ابف مالؾ، ا (9)
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"قاؿ سيبكيو: )المجيكر حرؼ  أشبع االعتماد في مكةع كمنع :  (1)أبك حياف كيقكؿ
 الن س أْف يجرؼ معو  حت  ينقةي االعتماد كيجرؼ ال كت(".

    التوضيح والتحميل:          

   الجير.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 فيما ذىب إليو في تعريف حد الجير. (4)ككافق أبك حياف كبلـ سيبكيو

 

 حد الشدة   -842
 كمنيا شديدة، يجمعيا: )أِجُدؾا ُتطبُق("." : (5)قاؿ ابف مالؾ

"كمعن  الشدة عم  ما ذكر سيبكيو )امتناع ال كت أْف يجرؼ في :  (6)أبك حياف كيقكؿ
الحرؼ، كيعتبر ذلؾ بالنطق، فيقكؿ: الحق كالحج، فمك مددت  كتؾ في القاؼ كالجيـ كغيرىا 

 المتنع عميؾ(".

 التوضيح والتحميل:             

   الشدة.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (9)، كالسمسيمي(8)ابف عقيل، ك (7)ادؼكاتبع المر 

 فيما ذىب إليو في تعريف حد الجير. (10)ككافق أبك حياف كبلـ سيبكيو

 
                                                 

 .ب(883)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.2/1098، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (. 4/246ابف عقيل، المساعد )ج (3)
 (.4/434سيبكيو، الكتاب )ج (4)
 (.320صابف مالؾ، التسييل ) (5)
 .ب(883)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (6)
  (.2/1099، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (7) 
 (. 4/246ابف عقيل، المساعد )ج (8)
 (.3/1116ش اء العميل )جالسمسيمي،  (9)
 (.4/434سيبكيو، الكتاب )ج (10)
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 الصفات المؤثرة في الدغاـ  الصفير( و التفشي( و االستطالة(   -843
ك ما أل  مخارجيا إلقاب الحركؼ نسب أما سكػ ىذه مف ك " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ".جاكرىا

"كقد انقة  الكبلـ عم    ات الحركؼ عم  ما ذكر :  (2)أبك حياف كيقكؿ
 الم نف... كقد نظمتيا أنا مع زيادة بعض أك اؼ في أبيات عم  طريق اليزؿ، فقمت:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّ  لاُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاِطيلٍ  ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكٍ  أناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أغا
 

ػػػػػػػػػػػاراْت الػػػػػػػػػػػناْ سا  اْشػػػػػػػػػػػتادّ  ُكماّمػػػػػػػػػػػا   راْخػػػػػػػػػػػكاه  ا
، أىِمػػػػػػػػػػػُس   ػػػػػػػػػػػْكؿا ُىػػػػػػػػػػػكا  القا ػػػػػػػػػػػرُ يا  كا  سػػػػػػػػػػػبِّ  ْجيا

 
ّذا  ػػػػػػػػػػػػػػا كااِا ػػػػػػػػػػػػػػْت، ما ػػػػػػػػػػػػػػرا عْمػػػػػػػػػػػػػػكاه ِاْنخا اةا  أْظيا

 
ْ ػػػػػػػػػػػػػل، فاػػػػػػػػػػػػػْتحُ  َـّ  الكا  ىاْجػػػػػػػػػػػػػرا   ُأْطِبػػػػػػػػػػػػػقا  ثُػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْيٍر،  ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  ِب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  كالقا ْمقا  ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػِجكاه قا
ْىػػػػػػػػػػػػرا ، الفا   َـّ  دا  ذا ِاْنِحػػػػػػػػػػػػّراؼ ِاْغتاػػػػػػػػػػػػّدػ ثػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػّر، كفاّشػػػػػػػػػػا  راْت  السِّ ناْحػػػػػػػػػػكاه" ُمػػػػػػػػػػذ تاّكػػػػػػػػػػرا

(3) 
"كقد أىمل الم نف مما ذكر الناس في ال  ات : آخر في مقاـٍ  (4)أبك حياف كيقكؿ 

 المؤثرة في اإلدغاـ حركؼ ال  ير".

 التوضيح والتحميل:             

ال  ات المؤثرة في اإلدغاـ )ال  ير( ك)الت شي(  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .ك)االستطالة(

  .المسألة ذكره أبك حياف في ىذهما  (6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

 

 

 
                                                 

 (.320صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 .ب(886-أ886)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
ابػػف عقيػػل، المسػػاعد ك ب( 886-أ886أبػػك حيػػاف األندلسػػي، التػػذييل كالتكميػػل )ؽ حيػػاف األندلسػػي، فػػيبيػػات ألبػػي األ (3) 

 (.4/250)ج
 .ب(886)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
  (.2/1105، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (5) 
 (. 250-4/249ابف عقيل، المساعد )ج (6)
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 حد الدغاـ   -844
 ف ل في اإلدغاـ"." : (1)قاؿ ابف مالؾ

"كأمَّا ا طبلحا  فيك رقعؾ المساف بالحرفيف رقعة كاحدة ككةعؾ :  (2)أبك حياف كيقكؿ
 إياه بيما مكةعا  كاحدا ".

 التوضيح والتحميل:             

ل  ير( ك)الت شي( ال  ات المؤثرة في اإلدغاـ )ا عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .ك)االستطالة(

  .ذكره أبك حيافما  (3)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  (4)السيكطيككافق   

 

 باب المالة الثامف والسبعوف : الباب
 

 عدـ جواز إمالة أوؿ الحرفيف المذيف بيف الكسرة واأللف متحركاا  -845
ك ألييا بات اؽ دكف ممازجة زاسد، إليا آك مأبيا عنيا، لتطرفيا كانقبل" : (5)قاؿ ابف مالؾ

 ،ك متأخرة عنيا مت مةأك متقدمة عم  ياء تمييا، أ، (تُ مْ فِ )نيا مبدلة مف عيف ما يقاؿ فيو: لكك 
ك متأخرة عنيا ألككنيا متقدمة عم  كسرة تمييا،  كأك حرفيف ثانييما ىاء، أك من  مة بحرؼ أ

 ".ساكفكليما أفيف ك حر أمن  مة بحرؼ 

"كقد أغ ل الم نف ىذه المسألة، كىك إذا كاف أكؿ الحرفيف المذيف :  (6)أبك حياف كيقكؿ
بيف الكسرة كاأللف متحركا ، كال يجكز إمالة )ىك يةرليا(، لحجر الةمة بيف الكسرة كاأللف، 

                                                 

 (.320ص) ابف مالؾ، التسييل (1)
 .ب(887-أ887)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.2/1106، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (3) 
 (.3/482السيكطي، ىمع اليكامع )ج (4)
 (.325صابف مالؾ، التسييل ) (5)
 .أ(902)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (6)
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 كحكـ الكسرة في كسط االسـ حكميا في أكلو، فػ)االسكداد( مثل: )عماد(. ككمما كانت الكسرة
 أقرب إل  األلف كانت اإلمالة أكل ، ك)كتاب( أكل  مف جمباب. 

 ككمما كثرت الكسرات كانت اإلمالة أكل . فجمببلب أكل  مف جمباب.

كمف اإلمالة )أف ينزعيا(؛ لخ اء الياء أماؿ عندىا؛ ألنو لما  ار )ينزعيا( بمنزلة 
 نيا مطرحة عندىـ".      )ينزعا(، كلـ ُيقاؿ بالياء  ار عندىا بمنزلة عندا، فالياء كأ

 التوضيح والتحميل:             

المذيف بيف الكسرة عدـ جكاز إمالة أكؿ الحرفيف  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
 .كاأللف متحركا  

  .ذكره أبك حيافما  (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)السيكطيككافق 
 

 الكسرة أـ الياة؟   الخالؼ في أييما أقو   -846
"كقد ُاختمف في أييما أقكػ؟ فذىب ابف السراج إل  أفَّ الياء أقكػ :  (3)أبك حياف قاؿ

مف الكسرة؛ ألنيا حرؼ؛ كالكسرة بعةيا، كذىب األكثركف إل  أفَّ الكسرة أقكػ مف الياء؛ ألنو 
الكسرة أ بل ، كجعل الياء قاؿ: ألنيا بمنزلة الكسرة يعني سيبكيو أفَّ الياء بمنزلة الكسرة، فجعل 

 بمنزلتيا.

كذكر سيبكيو أفَّ أىل الحجاز يميمكف األلف لمكسرة، كذكر في الياء أفَّ أىل الحجاز، 
ككثير مف العرب ال يميمكف، فدؿَّ ىذا مف جية السماع عم  أفَّ الكسرة أقكػ، كيدُؿ مف جية 

في النطق بالياء التي ليست مدة، المعن  عم  ذلؾ أفَّ االستثقاؿ في النطق بالكسرة أظير منو 
ْف كانت مدة بالكسر معيا، نحك: )ديماس( فبل شؾ أفَّ إمالة مثل ىذا أقكػ مف إمالة سرلاؿ،  كاا

نما الكبلـ في الياء التي ليست معيا كسرة".        كاا

 التوضيح والتحميل:             

                                                 

  (.2/1141)القسـ ال رفي( )ج، شرح التسييل ؼالمراد (1) 
 (.3/417السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 .ب(902-أ902)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (3)
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أقكػ الكسرة أـ  في أييما خبلؼ النحكييف تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
    .الياء؟

  .ذكره أبك حيافما  (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (2)السيكطيككافق 

 

 باب الوقف التاسع والسبعوف : الباب
 

 حد الوقف -847
 باب الكقف"." : (3)قاؿ ابف مالؾ

قطع السير  "الكقف قطع النطق عند آخر الم ظة كىك مجاز مف:  (4)أبك حياف كيقكؿ
ككاف لسانو عامل في الحرؼ ثـ قطع عممو فييا كىك االختيارؼ الذؼ يمزمو تيييرات أكاخر 

كقاؿ بعض شيكخنا ىك قطع المكقكؼ عميو عف االت اؿ، كىذا أقرب مف األكؿ كىذا  الكمـ.
نكارا ، كتذكرا ، كترنما  في الشعر".   الحكـ الكق ي يككف استثباتا ، كاا

              التوضيح والتحميل:

   الكقف.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (6)ابف عقيل، ك (5)كاتبع المرادؼ

  ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (7)ككافق المككدؼ
 

                                                 

  (.2/1141، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 (.3/417السيكطي، ىمع اليكامع )ج (2)
 (.328صابف مالؾ، التسييل ) (3)
 .ب(907)ؽالتذييل كالتكميل  أبك حياف األندلسي، (4)
  (.2/1153، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (5) 
 (. 4/301ابف عقيل، المساعد )ج (6)
 (.354المككدؼ، شرح المككدؼ عم  األل ية )ص (7)
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 مف شروط التضعيف أْف ال يكوف منصوباا منوناا  -848
 ".مزة كال حرؼ ليف كال تالي ساكفلـ يكف ى فْ إف الحرؼ عِّ ك ُة أ" : (1)قاؿ ابف مالؾ

"كنق و مف شركط التةعيف أْف تقكؿ: كأْف ال يككف من كبا  :  (2)أبك حياف كيقكؿ
منكنا  في أشير المية؛ ألفَّ المن كب المنكف في أشير المية إنما ُيكقف عميو بأْف ُيعكض مف 

ليبيف حالة الكقف مف حالة تنكيف ألف كال يككف فيو تةعيف؛ ألفَّ ىذه التعبيرات إنما جيء بيا 
الك ل، كقد تبيف ذلؾ في المن كب المنكف باإلبداؿ فمـ يكف التةعيف؛ ألنو ال يككف األثقل 

 إال حيث ال سبيل إل  األخف".
 التوضيح والتحميل:             

   الكقف.حد  تعريف عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ك حياف.ما ذكره أب (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)السيكطيككافق 
 

 شروط جواز النقل  -849
ك يكجب أتعذر تحريكو ت الحركة ال  الساكف قبمو، ما لـ يما قِ ك نُ أ" : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".لمككفييف ال مف ىمزة؛ خبلفا  إنقل ك تكف الحركة فتحة، فبل تُ أعدـ النظير 

قص الم نف شرط آخر في الساكف، كىك أْف ال يككف "كن:  (7)أبك حياف كيقكؿ
، فبل يككف النقل في مثل ىذا العل، فبل تقكؿ: العمل كال انت عت ىذه بالعمل؛  ُمةاع ا ، نحك: لاعالَّ
ألفَّ ذلؾ ُم ٍض إل  فؾ المدغـ، كقد اعتزمكا عم  إدغامو، فبل ُي ؾ مثل ىذا إال في ةركرة 

 الشعر...

                                                 

 (.329صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 .ب(912)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.2/1163لتسييل )القسـ ال رفي( )ج، شرح اؼالمراد (3) 
 (. 4/315ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.3/431السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.329صابف مالؾ، التسييل ) (6)
 .أ(913)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (7)
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ك أْف يككف المنقكؿ منو حرفا   حيحا ، فبل ُينقل مف غزك كنق و أيةا  شرط آخر كى
فتقكؿ في الرفع: الياُزك، كفي الخ ض الياِزؼ لما فيو المرفكع مف ككف اآلخر كاكا  قبميا ةمة، 

  كذلؾ مرفكض كلما في المخ كض مف القمب كالتييير".   
 التوضيح والتحميل:             

 .كط جكاز النقلشر  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (2)ابف عقيل، ك (1)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (3)السيكطيككافق 
 

 أوجو اختالؼ تنو ف الترنـ عف غيره مف التنو نات  -850
 ".طمقا  ا التنكيف مُ منيال عكةكا اا فكذلؾ، ك  ،التميميكف  ـا نَّ را تا  فْ ااِ ك " : (4)قاؿ ابف مالؾ

 "كقد خالف ىذا التنكيف ساسر التنكينات في شيسيف::  (5)أبك حياف كؿكيق

أحدىما: ككنو ممحقا  لبلسـ، كال عل، كالحرؼ، كالمعرب، كالمبني، كغيره ال يمحق إال 
ا خا ا  فقط عم  ما تبيف في أقساـ التنكيف.  االسـ المعرب المت رؼ، أك االسـ المبني بناء 

ؼ غيره مف التنكينات، فإنو ُيحذؼ في الكقف غير ال تحة كالثاني: أنو ُيكقف عميو بخبل
 عم  ما تقرر مف اختبلؼ الميات في ذلؾ".  
 التوضيح والتحميل:             

 .أكجو اختبلؼ تنكيف الترنـ عف غيره مف التنكينات عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (6)كاتبع المرادؼ

 

                                                 

  (.1165-2/1164، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (1) 
 (. 318-4/317ساعد )جابف عقيل، الم (2)
 (.3/435السيكطي، ىمع اليكامع )ج (3)
 (.331صابف مالؾ، التسييل ) (4)
 .أ(920)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (5)
  (.2/1178، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (6) 
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 في ىذه المسألة. (1)ابف يعيشأبك حياف ما ذىب إليو ككافق 

 

 ( كليِّف  الوقف عمىخالؼ في ال -851
رُّه بػ" : (2)قاؿ ابف مالؾ  ".فبعدا كأيِّ  (مف)كاألكُثر جا

ف: فذىب السيرافي كال ارسي كاختمف النحاة في الكقف عم  كأيِّ : " (3)أبك حياف كيقكؿ
ب ابف كيساف، . كذىألنو الذؼ كاف في أؼٍّ ؼ التنكيف؛ كجماعة مف الب رييف إل  أنو بحذ

بْت ُجعل التنكيف فييا كالنكف الثابتة في الحرؼ، فُكقف أنيا لَّما تاركَّ   كتعبو ابف خركؼ، إل
 ."عمييا بالنكف، كُكتبت بالنكف 

 التوضيح والتحميل:    

 .الكقف عم  )كأيِّف(خبلؼ النحكييف في ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.   (4)رادؼكاتبع الم

 

  كائف(  الوقف عمىخالؼ في ال -852
عم  كاسف خبلؼ: فابف كيساف كالمبرد يق اف  ا  كفي الكقف أية: " (5)أبك حياف قاؿ

أاؼٍ بالنكف. كعمة ابف ك مف  ا  كعمة المبرد أفَّ النكف  ارت عكة. يساف ما تقدـ في كق و عم  كا
 لذلؾ. الياء المحذكفة، فمزمت

 ، فُحذؼ كما حذؼ.؛ ألنيا التنكيف الذؼ كاف في أؼٍّ كذىبت جماعة إل  الحذؼ

ا النكف فيك التنكيف، كقياسو الحذؼ فأمَّ ): (الحجة)كأجاز ال ارسي الكجييف، قاؿ في 
يِدؼ أفْ ركرة لمكقف، كقياُس مف قاؿ مررت كتسكيف اليمزة المج يقكؿ: كاسي، فيبدؿ مف  ِبزا

 التنكيف ياء.

                                                 

 (.1/88الم  ل )جشرح ابف يعيش،  (1)
 (.2/422شرح التسييل )جابف مالؾ،  (2)
 (.10/52أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (3)
 (. 616)ص شرح التسييل )القسـ النحكؼ( (4)
 (.57-10/56أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (5)
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قاؿ قاسل: إنو بالقمب الذؼ حدث في الكممة  ارت بمْنزلة النكف التي مف ن س كلك 
 .(لكاف قكال   -الكممة، كما جعمت النكف في لدف بمْنزلة التنكيف الزاسد في قكؿ مف قاؿ: لاُدْف ُغْدكة  

ْيسا   ا  يككف كاسف مشتق يمكف أفْ )كقاؿ ابف يسعكف:  ْيسة   مف قكليـ: كاءا يكيء كا : إذا ككا
مف ىذا الم ع، كجاٍء كنحكه، ثـ ُألـز االستعماؿ بمعن   إذا ىاب، فيك كاءٍ  ا  كأية كارتدع، رجع

دكـ مف  ذا بعةو؛ كى  كاجتماع بعض الشيء إل ا  كانةمام ا  حيث كاف الرجكع كاالرتداع تردُّ
 (.المعن  قريب مف العدد كالكثرة

تنكيف. كىذا القكؿ فاسد  يككف الكقف عميو في ىذا القكؿ بحذؼ النكف ألنيا كينبيي أفْ 
ألنيا لك كانت اسـ فاعل مف كاءا في األ ل لجاز إةافتيا إل  التمييز كإةافة ما ىي في 

 معناه، كىي كـ؛ إذ ال مانع مف ذلؾ، لكنيا بمْنزلة المحكي، فتمتنع اإلةافة.

 ا  كخط ا  مف كاف، كعم  ىذا تثبت النكف كق كاسف اسـ فاعل  كحك  قطرب عف يكنس أفَّ 
 نيا مف ن س الكممة.أل

كىذا فاسد؛ ألنو لك كاف كذلؾ لـ يكف لبناسو كجو إال حممو عم  كـ مف حيث اسُتعمل 
حت  يككف بناؤه عم  حركة؛ ألنو  تككف نكنو متحركة   في معن  كـ، كلك كاف كذلؾ لكجب أفْ 

ْيٍء يبيف  فإفَّ  ا  في األ ل، طرأ البناء عميو. كأيةمعرب  أايِّْف ككا  .(فساد ذلؾقكليـ فيو كا
 التوضيح والتحميل:  

 .الكقف عم  )كاسف(خبلؼ النحكييف في ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا

 أبك حياف في ىذا االستدراؾ تماما . في أحد مؤل اتو األخرػ ما تناكلو (1)المرادؼ كأكد
 

 (َكْيٍة وكاٍة وَكٍل وَكليٍ نحو  ( َكَليِّفْ   الوقف عمى لغاتخالؼ في ال -853
كفي الكقف عم  ىذه الميات خبلؼ: فمنيـ مف يحذؼ ألنو التنكيف : " (2)يافأبك ح قاؿ

كـ لو بحكمو. كمنيـ مف ُيثبتو ألنيا كالنكف التي ىي مف ن س ، فحا الكممة،  الذؼ كاف في أؼِّ
  كالكممة الكاحدة. فجعل الكاؼ مع أؼٍّ 

                                                 

 (.3/1345)جالمرادؼ، تكةيح المقا د  (1)
 (.10/58أبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل )ج (2)
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نما ُجعمت ىذه الميات كميا مييَّ  كاتحادىا في ف لتقارليا في الحركؼ رة مف كأيِّ كاا
 ."المعن 

 التوضيح والتحميل:  

أايِّْف( نحك خبلؼ النحكييف في ستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ ا الكقف عم  ليات )كا
أٍؼ( ٍأ ككا ْيٍء ككاٍء ككا  .)كا

 

 باب اليجاة الثامنوف: الباب
 

 مصطمح حروؼ اليجاة والعربية والمعجـ   -854
 "باب اليجاء". : (1)قاؿ ابف مالؾ

"كتسم  حركؼ اليجاء كالتيجي، كيسمييا سيبكيو كالخميل حركؼ :  (2)فأبك حيا قاؿ
العرلية، كُتسم  أيةا  حركؼ المعجـ ُسميت بذلؾ؛ ألنيا منقطعة ال ت يـ إال بإةافة بعةيا 
إل  بعض، كأّما ألنيا تنقط منيا ما ُينقط  النقط المعركؼ، كتنقط كميا أؼ: ُيشِكل. فإفَّ النقط 

لشكل، كقاؿ بعض أىل المية: النقط بالسكاد كمثل أتت عمييا نقطتاف. عندىـ يككف بمعن  ا
 ُيقاؿ: أعجمت الحركؼ كالتعجـ مثمو، كال ُيقاؿ: عجمت، كمعناه حركؼ الخط".   

 التوضيح والتحميل:             

ات أخرػ ترادؼ م طمح )باب م طمحمجيء  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .ء كالعرلية كالمعجـحركؼ اليجا المخارج(، كىي:

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 

 

                                                 

 (.332صابف مالؾ، التسييل ) (1)
 .أ(880)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.2/1087، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (3) 
 (. 4/239ابف عقيل، المساعد )ج (4)
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 حد اليجاة  -855
"اليجاء ل ع مشترؾ بيف الذـ كليف النطق بحركؼ المعجـ كليف :  (1)أبك حياف يقكؿ

ا إذا ذكرت لو عيك  نا  فذمو كتابة األل اظ التي تركبت مف تمؾ الحركؼ، كتقكؿ: ىجكُت زيدا  ىجاء 
بيا، كتيجت الكممة تيجيا  إذا نطقت بحركفيا حرفا  حرفا ، نحك: جع ر، فتقكؿ: فيو جيـ عيف 

ا. كأّما اليجاء بمعن  الكتابة فيك الذؼ ُيراد في ىذا الباب".    فاء 
 التوضيح والتحميل:             

 .حد اليجاء عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)يلابف عق، ك (2)كاتبع المرادؼ
 

 سبب ذكر اليجاة عند النحو يف  -856
نما ذكره النحكيكف في :  (4)أبك حياف قاؿ "كالكبلـ في اليجاء ليس مف عمـ النحك، كاا

ْتِبو؛ كألفَّ كثيرا  مف الكتابة مبني عم   كتبيـ لةركرة ما يحتاج إليو المبتدغ في ل ظو كفي كا
ْتِبيـ اليمزة في أكثر أحكاليا بالحرؼ أ كؿ نحكية، ف ي بيا نيا بياف لتمؾ األ كؿ، كذلؾ نحك كا

تسيل بو، كىك باب مف النحك كبير، كقسـ النحكيكف اليجاء إل  سبعة أقساـ: ممدكد، 
 كمق كر، كميمكز، كمنقكص، كمزيد فيو، كمنقكص منو، كمكتكب عم  ل ظو".    

 التوضيح والتحميل:             

 . سبب ذكر اليجاء عند النحكييف عم  ابف مالؾ حياف أبكاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. (5)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (6)السيكطيككافق 
 

                                                 

 .أ(920)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.2/1181، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (. 4/335المساعد )ج ابف عقيل، (3)
 .ب(920)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (4)
  (.2/1181، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (5) 
 (.3/528السيكطي، ىمع اليكامع )ج (6)
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 الخالؼ في كتابة  كال( أتكوف باأللف أـ بالياة؟  -857
ك أبيا فعل لف مختـك أغير كقف، كلذا نابت الياء عف كل ا في مَّ اا ك " : (1)قاؿ ابف مالؾ

 ، ثالثة مبدلة مف ياء، أك رابعة ف اعدا  مطمقا ".اسـ متمكف

"فرع: )كبل( ال حيح في مذىب الب رييف أْف ُيكتب باأللف ؛ ألفَّ :  (2)أبك حياف كيقكؿ
األلف فيو منقمبة عف كاك، كمف زعـ أفَّ أل و منقمبة عف ياء كما ذىب إليو العبدؼ فإنو ُيكتب 

ْتباو بالياء، كذلؾ خطأ عم  مذىبيـ؛ ألفَّ األلف عندىـ عبلمة تثنية، بالياء، كأجاز الككف يكف كا
كالتثنية حالة الرفع ال يجكز أْف ُيكتب بالياء بأْف يككف معتدؿ الكسط بالكاك نحك: ىكػ، كدكػ، 
أك األكل  بيا نحك: كف ، ككع . كباالنقبلب ياء في التثنية، نحك: رح ، تقكؿ: رحياف، أك في 

، نحك: رم ".      الجمع با  أللف كالتاء، نحك: ح   تقكؿ: ح يات، كلبناء فاعلا

 التوضيح والتحميل:             

ة )كبل( أتككف باأللف أـ كتابفي النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
 . بالياء؟

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (4)ابف عقيل، ك (3)كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. (5)طيالسيك ككافق 

 

 الخالؼ في اتصاؿ األلف بتاة التلنيث المنقمبة ىاة أتكتب باأللف أـ بالياة؟ -858
كفي التزاـ ىذه النيابة خبلؼ، ككذا امتناعيا عند مباشرة ةمير " : (6)قاؿ ابف مالؾ

 ".مت ل

 

                                                 

 (.334ابف مالؾ، التسييل ) (1)
 .ب(924)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (2)
  (.2/1193سييل )القسـ ال رفي( )ج، شرح التؼالمراد (3) 
 (. 4/355( ك)ج4/350ابف عقيل، المساعد )ج (4)
 (.3/526السيكطي، ىمع اليكامع )ج (5)
 (.334ابف مالؾ، التسييل ) (6)
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ب ىاء في الكقف، فذىب "كاختم كا إذا ات ل بتاء تأنيث، فقم:  (1)أبك حياف كيقكؿ
 الب ريكف إل  أنيا ُتكتب أل ا  نحك: الح اة؛ لتكسطيا.

 كأجاز الككفيكف كتبيا بالياء نحك: الح ية، كلـ يعتدكا بتاء التأنيث".  
 التوضيح والتحميل:             

ات اؿ األلف بتاء التأنيث في النحكييف خبلؼ عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
 .أتكتب باأللف أـ بالياء؟ المنقمبة ىاء

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  (3)ابف عقيل، ك (2)كاتبع المرادؼ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .أ(925)ؽأبك حياف األندلسي، التذييل كالتكميل  (1)
  (.2/1195، شرح التسييل )القسـ ال رفي( )جؼالمراد (2) 
 (. 4/354لمساعد )جابف عقيل، ا (3)
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 الثالث  لالفص

الموازنة بيف استدراكات شراح 
 التسييل عمى التسييل وشرحو
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  األوؿ المبحث
 تحميل مسائل االستدراؾ

مالي تحميل المساسل، كتكشف كثيرا  مف العبلقات بيف تبيف إجإفَّ الجداكؿ المرفقة أدناه، 
فَّ  الشراح، كشركحيـ كلينيـ كليف ابف مالؾ كالتسييل، كلينيـ كليف ثقافة االستدراؾ النحكؼ. كاا

ُيبلحع أمكرا  كثيرة فييا فاسدة، كإلظيار  -( مسألة858التي بميت ) -المتتبع لمساسل االستدرؾ
ا ال  ل ثبلثة أنكاع: أكليا: ما ات ق فيو أغمب الشراح، كىك فقد  ن ت المساسل في ىذ ال كاسد

(. كثانييا: ما ات ق فيو بعض 6-4ُيمثل اشتراؾ ن ف عدد الشراح الستة في المسألة الكاحدة )
(. كثالثيا: ما ان رد فيو كل 3-2الشراح، كق دت بو ما دكف ن ف عددىـ، كأكثر مف كاحد )

 شارح.    

 ( موضعاا 518ابف مالؾ(:  عدد مواضع المسائل  متف 

 ( مسللة858عدد المسائل  إجمالي(:  

 ثانياا: ما انفرد بو كل شارح (543أوالا: المسائل المشتركة بيف الشراح  

 ( مسللة440ما اتفق فيو البعض   ( مسللة103ما اتفق فيو أغمبيـ   ( مسللة315 

 269 أبو حياف األندلسي 2 3  4 5 6

 8 المرادي 272 168  86 17 0

 9 ابف ىشاـ األنصاري         

 6 ابف عقيل أرقاـ المسائل التي اتفق فييا أغمب الشراح

 0 السمسيمي 69 58 54 53 52 47 29 6

 23 ناظر الجيش 104 97 96 90 88 76 74 70

107 115 120 131 136 137 139 152   

153 156 166 167 171 173 188 192   

209 221 245 253 294 303 308 329   

330 365 368 429 434 464 465 467   
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468 477 484 486 491 493 505 530   

546 549 556 567 568 599 626 634   

663 672 681 688 690 695 707 714   

715 719 720 732 736 738 739 742   

743 744 747 749 750 753 756 767   

774 775 779 780 788 793 796 797   

802 828 834 835 837 840 842    

 
 إجمالي توز ع المسائل بيف الشراح

 ناظر الجيش السمسيمي ابف عقيل ابف ىشاـ  المرادي أبو حياف األندلسي 

 360 61 163 11 376 804 إجمالي المسائل

 23 0 6 9 8   269 مسائل تفرد بيا

مشترؾ مع غيره مف 
 الشراح

535 

 

368 2 157 61 337 

 86 49 88 1 102 102 متفق مع األغمب

 251 12 69 1 266 433 متفق مع بعض

 
 عالقة كل شارح بغيره مف الشراح في المسائل المشتركة

 ناظر الجيش السمسيمي ابف عقيل ابف ىشاـ  المرادي أبو حياف األندلسي الشارح

 335 60 156 2 465 535 األندلسيف أبو حيا

 186 56 140 0 368 465 المرادي

 1 0 0 2 0 2 ابف ىشاـ
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 78 36 157 0 140 156 ابف عقيل

 34 61 36 0 56 60 السمسيمي

 337 34 78 1 186 335 ناظر الجيش

 

 نتائج تحميل بيانات الجداوؿ
 :ما اتفق فيو أغمب الشراح في استدراكاتيـ عمى التسييل وشرحوالفئة األولى: 

 فقد ظير في التحميل عدة أمكر: 

%( تقريبا  بالنسبة 64( مسألة، بنسبة )543غ ما اشترؾ فيو أكثر مف شارح )أكال : بم
 إلجمالي المساسل.

 كأنيـ يتكزعكف إل  فستيف:

 األكل : ما ات ق فيو أغمب الشراح، أؼ أرلعة فأكثر مف الشراح:

%( مف المساسل المشتركة، 18)( ثبلث كمسة مسألة، بنسبة 103كقد بمغ عددىا )
 إجمالي مساسل االستدراؾ، تدرجت كثابة االستدراؾ بيف أرلعة كستة.%( مف 11كلنسبة )

 :ما ات ق فيو بعض الشراح في استدراكاتيـ عم  التسييل كشرحوكالثانية: 

%( 81( مسألة، بنسبة )440(، كقد بمغ عددىا )3-2أؼ يبدأ باثنيف كيقل عف أرلعة )
ؾ، كقد ت اكتت نسبة البعةية بيف %( مف إجمالي مساسل االستدرا51مف المساسل المشتركة، ك)

 االثنيف كالثبلثة.

 كأمَّا ت  يل التحميل السابق فيةيء لنا إةاءات جميمة في المحاكر اآلتية:

 في المسائل التي اتفق عمى اعتراضيا أغمب الشراح: أوالا:
ا ك ل رغـ أفَّ عدد المساسل التي ات ق فييا الشراح عم  االستدراؾ عم  ابف مالؾ قميل، فإفَّ م -1

، -رحمو هللا -( مسألة، خمت مف السمسيمي17فييا إل  شبو اإلجماع أقل بكثير، حيث بمغ )
( في المساسل، حيث استدرككا عم  قكؿ ابف مالؾ )كيختص بدال البعض 719كىي المسألة )

( أنكاع أخرػ لمبدؿ، كىما: )بدؿ النسياف( ك)بدؿ كل كاالشتماؿ باتباعيما ةمير الحاةر كثيرا  
 عض(.مف ب
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ُيعد ابف ىشاـ األن ارؼ أقل مف ات ق مع الشراح في المساسل السابقة، حيث ات ق معيـ في  -2
، كرلما كانت طبيعة شرحو المكجز لمقدمة ابف مالؾ الذؼ ال %(0.97مسألة كاحدة بنسبة )

(   حة سببا  أساسا  في ذلؾ، بالرغـ أفَّ شرحو مميء بال كاسد النحكية كال رفية 80يتعدػ )
 يرة.الكث

ُيعد أبك حياف األندلسي كالمرادؼ الكحيديف المذيف ات قا في أغمب مساسل االستدراؾ دكف غيرىـ  -3
%( مف أ ل 99.02ؼ بنسبة )أ( مسألة، 102مف شارحي التسييل، فقد استدركا بن س العدد )

 ( مسألة88ابف عقيل في ) ( مسألة مف مساسل االستدراؾ المجمع عم  أغمبيتيا. ثـ يمييما103)
%(، ثـ 83.49( مسألة بنسبة )86%(، ثـ يميو ناظر الجيش في )85.43ُتقدر بنسبة )
 %(. 47.57قدر بنسبة )( مسألة ت49السمسيمي في )

لـ يتقدـ أحد مف الشراح عم  أبي حياف األندلسي في إجمالي مساسل االستدراؾ كالتي بميت  -4
مساسل االستدراؾ. في  ( مسألة مف مجمكع858%( مف أ ل )93.70( مسألة بنسبة )804)

%(، ثـ يميو مباشرة ناظر 43.82( مسألة بنسبة )376حيف بميت مساسل استدراكات المرادؼ )
%(، ثـ ابف عقيل في 41.95( مسألة، بنسبة )360الجيش بشكٍل متقارب مف المرادؼ بػ)

( مسألة، بنسبة 61قميل في ) د%(. ثـ يميو السمسيمي بعد18.99( مسألة بنسبة )163)
%( مف 1.28( مسألة، بنسبة )11%(. ثـ ابف ىشاـ األن ارؼ األقل استدراكا  في )7.10)

 إجمالي مساسل االستدراؾ.
مثل كل مف أبي حياف األندلسي، كالمرادؼ، كناظر الجيش الكجو األبرز في عدد مساسل  -5

االستدراؾ، كىك ما ُيكسب كتبيـ أىمية خا ة، إذ يدؿ ذلؾ عم  سعة النقاش النحكؼ في 
 ساسل شركحيـ، كاىتماميـ بإيراد مساسل االستدراؾ.م
%( مف اإلجمالي العاـ، 60.37( مكةع بنسبة )518يمثل عدد مكاةع االستدراؾ بكميتو ) -6

كىذا ُيشير إل  مدػ حرس الشراح عم  دراسة كتحميل كل عبارة، كل ظة، كعرةيا عم  أسمة 
 النحك المتقدميف، كلياف الرأؼ ال  ل فييا.

المق كر ك  ،اإلخبار مف أبكاب التسييل إال ككرد فيو مساسل استدراؾ، إال بابلـ يخل باب  -7
  .   التقاء الساكنيفك  ،كالممدكد
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 ثانياا: عالقة كل شارح بغيره مف الشراح في المسائل المشتركة

 ناظر الجيش السمسيمي ابف عقيل ابف ىشاـ  المرادي أبو حياف األندلسي الشارح

 335 60 156 2 465 535 األندلسيف أبو حيا

 186 56 140 0 368 465 المرادي

 1 0 0 2 0 2 ابف ىشاـ

 78 36 157 0 140 156 ابف عقيل

 34 61 36 0 56 60 السمسيمي

 337 34 78 1 186 335 ناظر الجيش

عبلقة كل شارح بييره مف الشراح، كمقدار التكافق  الخط الرأسي كاألفقييمثل تقاطع 
 كيستنتج عدد مف ال كاسد، منيا: بينيـ في المساسل،

( أرلعماسة 465إفَّ أعم  نسبة تكافق كانت بيف أبا حياف األندلسي كالمرادؼ، حيث تكافقا في ) -1
كخمس كستيف مسألة، كىذا ُيدلل عم  تأثر المرادؼ بكثير مف مكاقف أبي حياف. ثـ يميو ناظر 

. كيمييما أيةا  ابف عقيل الذؼ ( ثبلثماسة كخمس كثبلثيف مسألة335الجيش، الذؼ كافقو في )
 ( ماسة كست كخمسيف مسألة.156كافق أبك حياف في )

فالسمسيمي ات ق إفَّ ابف ىشاـ األن ارؼ كالسمسيمي أقل مف ات قا مع أبا حياف في االستدراؾ،  -2
البسيط المكجز، كأمَّا ابف ىشاـ األن ارؼ ( ستيف مسألة تجمت في شرحو 60مع أبا حياف بػ)

(   حة؛ 80يتعدػ ) الطبيعية؛ ألفَّ شرحو عم  مقدمة التسييل مكجز جدا   ة معوه النسبيذف
مف المساسل االستدراكية، إذ أفَّ المساسل التي ات ق فييا مع أبا حياف ال يحتكؼ عم  كثير لذلؾ 

  ( مسألتاف.2ال تتجاكز)
( ثبلثماسة 368كاف ناظر الجيش أكثر مف ات ق مع المرادؼ في مساسمو المشتركة، التي بميت ) -3

مشتركة مع ناظر الجيش، كىذا  سة كست كثمانكف مسألةا( م186كثمانية كستيف مسألة، منيا )
( 140يكةح تأثر ناظر الجيش الكبير بالمرادؼ. ثـ يميو ابف عقيل في مكافقتو لممرادؼ في )

 ماسة كأرلعيف مسألة.
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ارؼ، كالسمسيمي( بشكٍل كبير يةعف تأثير المرادؼ عند الشارحيف الم رييف: )ابف ىشاـ األن  -4
السمسيمي قد ك مت نسبة كممحكظ، فابف ىشاـ األن ارؼ لـ يت ق مطمقا  مع المرادؼ، بينما 

 ( ستيف مسألة.60ات اقو مع المرادؼ إل  )
كيةعف التأثير تماما  عند ابف ىشاـ األن ارؼ، إذ لـ يت ق معو أحد مف الشراح إال ناظر  -5

 الجيش في مسألة كاحدة فقط.
%(، إذ بميت مكافقة السمسيمي البف 73إفَّ السمسيمي كناظر الجيش قد كافقا ابف عقيل بنسبة ) -6

كثبلثيف مسألة، بينما بميت مكافقة ناظر الجيش البف عقيل بمقدار  ( ستٍ 36حكالي )بعقيل 
 .( مسألة مف مساسل ابف عقيل المشتركة157( ثماف كسبعيف مسألة، مف أ ل )78)
( أرلع كثبلثيف 34فقد كانت عبلقتو بالسمسيمي كاةحة جدا  إذ ات ق معو بػ) كأمَّا ناظر الجيش -7

 ( كاحد كستيف مسألة مف مساسل السمسيمي المشتركة.61%( مف أ ل )56مسألة ُتقدر بنسبة )
 لـ يظير أثر ناظر الجيش فيمف بعده كثيرا  لخمك الدراسة مف شركح ما بعد القرف الثامف. -8

 

 في استدراكاتو عمى التسييل وشرحورد فيو كل شارح : ما انف الفئة الثانية

 ناظر الجيش السمسيمي ابف عقيل ابف ىشاـ  المرادي أبو حياف األندلسي 

 360 61 163 11 376 804 إجمالي المسائل

 23 0 6 9 8   269 مسائل تفرد بيا

ر أفَّ ( مسألة، ف ميا الجدكؿ السابق، كىك يظي315بمغ مجمكع ما ان رد بو كل شارح )
كلكنو يت اكت كثيرا  إذا ما قيس بعدد المساسل عدد المساسل التي ان رد بيا كل شارح كبير 

 المشتركة، كليذا عدة دالالت:

إفَّ المتطمع لشارحي التسييل يجد أنيـ يمتمككف ممكة الرأؼ النحكؼ التي كانت  -1
ـ، فيتأممكف تمؾ متكفرة في زمانيـ؛ بسبب اطبلعيـ عم  مؤل ات السابقيف كالمعا ريف لي
االستدراؾ مف  المؤل ات لحظة بمحظة؛ ليتنسمكا ما فييا مف آراء نحكية ك رفية إمَّا بالنقد أك

إةافة آراء جديدة لـ يذكرىا السابقكف؛ ليتممكا معناىا عم   أك خبلؿ اإلفتاء في إ بلح خمل ما
  أكمل كجو ممكف.
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رح كآخر، فأبك حياف األندلسي تت اكت القدرة عم  اإلفتاء النحكؼ كال رفي بيف شا -2
( مسألة مف أ ل 269يتسنـ ىذه المكانة ببل منافس، حيث بميت المساسل التي ان رد بيا )

%(. بينما بميت المساسل التي ان رد 86قدر بنسبة )( مسألة مف مساسل االن راد، كالتي تُ 315)
 %(. 14نسبة ال تتعدػ )( مسألة ب46بيا تبلميذ أبي حياف شارحي التسييل ما ُيقدر بحكالي )

بالرغـ مف كثرة انت اره البف ناظر الجيش  أفَّ في ىذا المقاـ كمف المدىش أيةا   -3
 إال أنو قد تبل في شرحو )تمييد القكاعد(، عم  شيخو أبي حياف األندلسي  -رحمو هللا -مالؾ

قد  %(7) بنسبة ( مسألة استدراكية23) بمقدارحياف األندلسي في مساسل االن راد  شيخو أبي
كىذا إْف دؿَّ عم  شيء فإنما يدؿ عم  سعة ناظر الجيش  ان رد بيا عف غيره مف الشراح،

العممية في اطبلعو عم  كافة العمـك كال نكف مف خبلؿ ت نيده اآلراء النحكية كمناقشتيا مختارا  
  ال اسب منيا.
و مساسم كزلـ تتجا ف المشيكرةىشاـ األن ارؼ  احب الت انيابف يبدك لنا أفَّ   -4
%(، كالسبب الرسيس كراء ذلؾ أفَّ شرحو 3( مساسل، بنسبة )9) التي ان رد بيا عف االستدراكية

( كرقة. فيك شرح لمقدمة التسييل فقط، كلك تكفر شرحو 80عم  التسييل مكجز جدا  ال يتعدػ )
ع غيره مف المخطكط عم  التسييل لعرفنا جيدا  مدػ استدراكاتو عم  ابف مالؾ، كمدػ ت اكتيا م

 شراح التسييل. 
إال أنو كاف مقبل  فيما  في شرحو كأمَّا المرادؼ بالرغـ ما ذكره مف مساسل استدراكية  -5

كىذا يكةح تماما  في رغبتو في  %(.2.50( مساسل بنسبة )8ان رد بو مف مساسل ال تتجاكز )
   عدـ تجاكز السابقيف.

ال حيث فيما ان رد بو مف مساسل  أيةا  مقبل  كعم  ذات المنكاؿ نجد ابف عقيل              
 %(.1.50( مساسل بنسبة )6) تتعدػ

نما كاف متبعا  لييره مف      بينما السمسيمي لـ ين رد بأؼ مسألة مف مساسل االستدراؾ، كاا
 شارحي التسييل، كأنو ال يريد أْف يتجاكز النحاة السابقيف في إبداء أؼ مسألة. 

رار المساسل التي ت رد بيا كل شارح، كلعدـ كجكد فاسدة مرجكة مف كال يتسع المجاؿ لتك        
 ذلؾ في ظل عرض جميع المساسل بالترتيب المكةكع ألبكاب التسييل.

  كلكف نذكر أرقاـ المساسل التي تخص كل شارح، كىي كاآلتي: 
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 أبو حياف األندلسي: -أوالا   

 ، كىي كاآلتي:مسألة فستيان رد بتسع كستيف كمكقد 

8 12 13 14 15 17 18 19 20 22 

28 30 32 33 35 37 41 42 46 49 

50 59 77 78 81 85 87 91 93 101 

110 116 119 123 125 126 134 143 149 165 

169 184 187 197 208 210 211 215 225 244 

254 264 265 274 275 276 277 278 279 281 

283 284 285 298 300 301 302 304 305 319 

321 324 328 332 335 336 337 338 340 341 

343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 

354 355 356 357 358 359 360 361 366 367 

372 373 375 376 377 380 384 385 386 388 

392 395 396 399 400 401 402 403 404 405 

406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 

416 421 423 427 435 436 438 439 440 441 

442 443 445 446 447 448 449 450 451 452 

454 455 456 457 458 459 463 466 470 471 

473 474 475 476 479 485 489 490 499 507 

508 509 511 512 513 514 515 517 520 522 

523 524 532 536 537 538 543 547 552 554 
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563 566 572 576 577 579 582 584 585 587 

592 593 594 598 600 601 603 607 608 609 

610 611 617 619 620 623 624 635 636 638 

639 640 641 642 643 648 649 653 655 656 

657 659 660 661 662 665 671 673 674 676 

680 699 700 701 702 705 706 725 726 728 

729 730 731 734 735 737 748 759 760 761 

809 820 821 822 823 827 831 832 853  

  

 المرادي: -ثانياا 

 ، كىي كاآلتي:مساسل بثمافكقد ان رد 

103 112 371 581 762 781 811 824   

 

 ابف ىشاـ األن ارؼ: -ثالثا  
 كقد ان رد بتسع مساسل، كىي كاآلتي:

163 482 580 590 703 710 711 798 799  

 
 ابف عقيل: -رابعاا 

 كقد ان رد بست مساسل، كىي كاآلتي:

26 39 698 792 812 815     
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 السمسيمي: -خامساا 

نما اكت   بمكافقة بعض الشراح  كلـ ين رد بأؼ مسألة استدراكية عم  اإلطبلؽ، كاا
 كأكثرىـ في المساسل االستدراكية كما كةحنا فيما سبق.

 
 ناظر الجيش: -ساا ساد

 ىي كاآلتي:، ك ةلمسأ ثبلث كعشريفكقد ان رد ب

9 36 38 43 45 75 82 155 204 206 

207 237 256 262 320 334 478 480 497 502 

583 591 677        
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   الثاني المبحث
منيج االستدراؾ : منيج الشراح في 

 كل شارح وبياف أثره  -االستدراؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 911 

 الثاني المبحث
 منيج االستدراؾ                           

لقد عبر أبك حياف األندلسي كتبلميذه شارحي التسييل عف استدراكاتيـ عم  ابف مالؾ 
في متنو التسييل كشرحو بأساليب مختم ة تكةح منيج كل شارح عف غيره، كقد تمثمت 
استدراكاتيـ في مكةكعات النحك كال رؼ المختم ة مف خبلؿ ذكرىـ آراء كمساسل لـ يذكرىا 

 بف مالؾ مف قبل.  ا

منيج كل شارح مف الشراح في االستدراؾ عم  متف التسييل  -بإيجاز -كسأتعرض
 كشرحو عم  السكاء مةمنا  ذلؾ ُمثل كنماذج، كىي كاآلتي:

  :أبو حياف األندلسي 

إذ لـ يدخر أبك حياف األندلسي جيدا  في تكةيح كتبييف ما تةمنو كتاب )التسييل( 
اسل كآراء كقكاعد نحكية ك رفية  ييرة كانت أـ كبيرة استدركيا عم  كشرحو البف مالؾ مف مس

يتةح مف خبلؿ كتابو )التذييل كالتكميل في شرح التسييل(، كغرارا  عم  ذلؾ  في ابف مالؾ
إذ لـ يذكره في مسألة  ،أنو كاف في قمة االحتراـ كاألدب في استدراكو عم  ابف مالؾ واستدراكات

، كخير مثاؿ أحيانا   بل كاف يسمو بمقب )الم نف( أؼ )ابف مالؾ( ىك واستدراكية ما باسم
( كىي الخبلؼ في دخكؿ )كاف( الناق ة عم  222) نكرده عم  ذلؾ ما قالو في مسألة

كقد أغ ل الم نف ذكر مساسل تتعمق بيذه المسألة: األكل : أجاز السيرافي الم در، فيقكؿ: "
 الم در، فتقكؿ: كاف ةرلي زيدا  قاسما .   كابف السراج دخكؿ )كاف( الناق ة عم  ىذا 

كقاؿ ابف ع  كر: ىك قبيح ألفَّ تعكيض الحاؿ مف الخبر إنما يككف بعد حذفو، 
    كحذؼ خبر )كاف( قبيح".

كأحيانا  أخرػ نجده يذكر المسألة دكف أف يذكر اسمو أك لقب الم نف، كىذا ما نممسو 
(، فيقكؿ:(، كىي مذىب الككفيي157) في قكلو عم  مسألة ـا كذىب الككفيكف إل  أنو " ف في )ِنْع

 ال فاعل مةمر في نعـ، بل االسـ المرفكع بعد نعـ ىك ال اعل بنعـ".

( 327كنذكر أنمكذجا  آخرا  عم  ذلؾ، كىك ما قالو في مسألة ) ( في مكاةع كسر )إفَّ
إفَّ زيدا  "كنق و مكةع آخر كىك أنو يجب كسرىا بعد )حيُث( نحك: اْجِمْس حيُث كجكبا : 

. كقد ُأكِلعا عكاـ ال قياء في قراءاتيـ ب تحي  .ا يقكلكف: ِمف حيُث أنو، بال تح"جالس 
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كيتجم  منيج أبي حياف في استدراكو عم  ابف مالؾ مف خبلؿ استخدامو أساليب 
كقد أىمل الم نف، كقد أغ ل تتمثل بالكممات اآلتية )قد ُذكرت في مساسل االستدراؾ، متعددة 
كلـ يذكر الم نف،كلـ يستكؼ الم نف، كقد نقص الم نف،كلـ يتعرض الم نف،
 ككاف ينبيي لمم نف أْف يزيد، كذكر مساسل مف ىذا الباب، كزاد غير الم نف،الم نف، 

كىذه تنبييات، كزاد غيره، مساسل ليا مسيس كمما أىمل ذكره، كفرع:، كمسألة، كترؾ الم نف، 
    بيذا الباب(.

( الخبلؼ في جر 508ي ىذا المقاـ ما قالو أبك حياف في مسألة )كخير مثاؿ نةرلو ف
كلنذكر مساسل مف باب ُمذ كُمنذ، تككف كالتتمة لكبلـ ")مذ( ك)منذ( االسـ الظاىر أك المةمر: 

 الم نف.

المسألة األكلي: ُمْذ كُمنُذ ال يجّراف إال الظاىر مف اسـ الزماف أك الم در عم  ما ُبيِّف. 
س أْف يجّرا مةمر الزماف، فتقكؿ: يكـْ الخميس ما رأيتؾ ُمْنُذه أك ُمْذه. كال حيح كأجاز أبك العبا

 .المنع ألفَّ العرب لـ تقمو"

: )إفَّ  فرع": ( كىي: الخبلؼ في قكليـ )إفَّ رجبل  كزيدا (322ككذلؾ قكلو في مسألة )
جيزكف حذؼ الخبر إال مع رجبل  كزيدا ( ال يجيزه الككفيكف ألنو قد اختمط بالنكرة المعرفة، كال ي

النكرة. كيجكز ذلؾ عم  مذىب الب رييف. فمك أبدلت فقمت: )إفَّ رجبل  أخاؾ( عم  حذؼ الخبر 
لـ ُيجزه ال راء ألفَّ االعتماد ىك عم  البدؿ، كخبر المعرفة ال يةمر عنده. كأجاز ىذا ىشاـ 

 عم  الترجمة. كالجكاز مذىب الب رييف".

 :المرادي 

سار فيو عم  ن س منكاؿ  في استدراكو عم  ابف مالؾ منيجا  متميزا   ؼلقد سمؾ المراد 
 في احترامو البف مالؾ مستخدما  عدة أل اظ معبرا  بيا عف استدراكاتو شيخو أبي حياف األندلسي

. كمثاؿ ذلؾ ما (كلـ يذكر الم نف، كغيرىا كمسألة، نحك: )تنبيو، كتنبييات، كمسألة، كفرع،
الخبلؼ في مجيء جممة الحاؿ م درة بالكاك نحك )جاء زيد كىي:  (581قالو في مسألة )
"فرع: إذا كانت الحاؿ جممة م درة بالكاك نحك: جاء زيد كالشمس طالعة؛ :كالشمس طالعة(

فمنع الميارلة تقديميا عم  العامل المت رؼ، كحك  ابف أ بغ جكاز تقديميا عف الجميكر، 
 كالمنع عف ال راء". 
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كتقميبيا إل  متعمقا  في ذكر المساسل النحكية كال رفية  نجد المرادؼ كمف الراسع أيةا   
كىذا ما  عدة كجكه تمكنو مف الك كؿ إل  ال كاب معتمدا  في ذلؾ عم  آراء النحاة السابقيف،
كمف ذلؾ ما  يؤكد كثرة اطبلعو عم  ما حققو النحاة السابقكف مف جيكد قيمة في عمـ العرلية،

: "كحك  ابف إياز في األلف ( في مذاىب النحاة في األلف كالتاء، فيقكؿ103تناكلو في مسألة )
 كالتاء ثبلثة مذاىب: 

 األكؿ: أف كبل الحرفيف يدؿ عم  الجمع كالتأنيث.

 الثاني: أف التاء تدؿ عمييما كاأللف إنما جيء بيا فرقا  بيف الكاحد كالجمع، كاختاره ابف الدىاف. 

 ء لمتأنيث".الثالث: أف األلف لمجمع كالتا
  :ابف ىشاـ األنصاري 

لـ تتحدد الرؤية التي ارتأىا ابف ىشاـ في منيجو مف خبلؿ استدراكو عم  ابف مالؾ  
 كثيرا ؛ لككف أفَّ استدراكاتو قميمة جدا  بسبب شرحو المكجز عم  مقدمة التسييل فقط . 

بف مالؾ يذكر كبمزيٍد مف التأمل تجد أنو في غالب استدراكاتو التي استدركيا عم  ا 
المسألة دكف أْف ُيكرد فييا اسـ ابف مالؾ، أك لقب الم نف، كلـ ُيِشر أيةا  إل  ل ٍع أك عبارة 

ما جاء عم  كزف )فاعل( فيما ال ( في798استدراكو، كىذا ما ُلكحع تماما  في مسألة )ر عف تعب
قل ُيجمع عم  )دكاعي(، "فإْف قيل: إفَّ )داعيا ( فيما ال يع ، فيقكؿ:يعقل فُيجمع عم  )فكاعل(

ر   ة، فيك   ة لما ال يعقل، فيككف كػ)نجـ  بخبلفو فيمف يعقل، فإنو غمب األكؿ: إْف ُقدِّ
ر اسما  فيككف كػ)كاىل( ك)ككاىل(". ْف ُقدِّ  طالع( ك)نجـ طكالع(، كاا

(، كىذا ما ُكِجدا كنزيد ىا ىناكلكنو عبر عف استدراكو بم ٍع كاحد ال غير كىك الم ع ) 
( إْف كانت عاممة فيل ىي مف باب ( فيما يخص 482ا  في مسألة رقـ )تمام جممة )ىذا كتاب 

كنزيد ىا ىنا أْف إذا قدرناىا معمكلة لمقكؿ، فيل ىي ، فيقكؿ: "الم عكؿ بو أـ الم عكؿ المطمق؟
 مف باب الم عكؿ بو، أك الم عكؿ المطمق؟ قكالف نقميما ابف الحاجب في أماليو.

أنيا ن س المقكؿ؛ فاسـ الم عكؿ ُيحمال عمييا غير ُمقيد بالجار، كال كقد ُيرجح الثاني 
 ياعنكف بالم عكؿ المطمق إال ىذا، كعم  ىذا فيككف مف الم عكؿ المطمق النكعي".
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  :ابف عقيل 

خمك مف التعقيد؛ ليسيل في ذكر استدراكاتو بشكٍل مبسط ت كاف ابف عقيل سمسا  كاةحا  
كلكنو سار في أغمب األحياف عم  غرار ما سمكو ابف ىشاـ  تناكليا عم  طبلب العرلية،

األن ارؼ في منيجو في ككنو يذكر مساسل االستدراؾ ال يكرد فييا اسـ ابف مالؾ، أك لقب 
م ٍع أك عبارة تعبر عف استدراكو المراد، كأقرب مثاؿ عم  ذلؾ ما ذكره ، أك اإلشارة بالم نف

ا( فيما يخص 812في مسألة ) ياةكزف )ِدْرحا "أؼ قمب اليمزة الممحقة كاكا  أكل  مف : ياة( ِفْعبلا
اياة أؼ ق ير سميف  إقرارىا نحك: عمباكاف كدرحاكاف، كيجكز عمباءاف كدرحاءاف. يقاؿ: رجل ِدْرحا
ياة ممحق ِبِجْعظاارة. قاؿ ابف السكيت يقاؿ لمرجل إذا كاف غميظا  ق يرا   ةخـ الطف. كىك ِفْعبلا

 ِجْعظاارة بكسر الجيـ".

، إذ أفَّ أل اظو كبير األدب كاالحتراـ -رحمو هللا -ف البف مالؾنو في منيجو ىذا ُيكِ ككأ
التي استخدميا في استدراكاتو قميمة جدا  نحك: )ىناؾ شرطيف آخريف لـ يذكرىما، كتنبيو، 

     كغيرىا(.
  :السمسيمي 

 منيجا  محددا  كقد اتةح منيج السمسيمي في استدراكاتو عم  ابف مالؾ مف خبلؿ اتباعو 
، كىك اإليجاز السريع كالمكجز في ذكر مساسل االستدراؾ دكف في كتابو )ش اء العميل(
يتسـ بالنحافة كقمة المساسل  إذ . كىذه طبيعة الحاؿ في كتابو بشكٍل عاـت  يبلت أك كثرة آراء

يذكر إشارة دكف أْف االستدراكية، فانعكس إيجازه في الشرح بقمة عدد استدراكاتو بيف الشراح. 
كمف ذلؾ قكلو في تعريف حد الشدة: كف إشارة أك ل ظةكاةحة منو تشير إل  استدراكاتو، د

 . (1)"كمعن  الشدة امتناع ال كت أْف يجرؼ في ذلؾ"

أيةا  كثرة اعتماده عم  غيره في مساسل االستدراؾ كأبي حياف األندلسي، كىذا  كالمبلحع
مشيرا   ب النحاة في قياـ الجار كالمجركر مقاـ ال اعلمذاى( فيما يخص 429ما نراه في مسألة )

 المجركرإفَّ  بل مذىب الب رييف لـ يذىب إليو أحد، قاؿ ح:"ألبي حياف بالرمز )ح(، فيقكؿ: 
مذىب الككفييف كبعض الب رييف، كىك أفَّ ذلؾ ال يجكز إال فيما حرؼ الجر في مكةع رفع. ك 

ذاك  فيو زاسد، نحك ما ُةِربا ِمف أحٍد.  .(2)"كاف غير زاسد فبل يجكز ذلؾ اا

 
                                                 

 (.3/1116ش اء العميل )جالسمسيمي،  (1)
 .418ص، المرجع السابق (2)
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 :ناظر الجيش 

لقد كاف ناظر الجيش ُممما  بمعرفة المساسل كاآلراء النحكية كال رفية في كتابو )تمييد 
القكاعد( فما مف مسألة نحكية أك  رفية إال كيعمـ بيا، كىذا مف الطبيعي؛ لككف أفَّ كتابو مف 

شركح، كىي: شرح ابف مالؾ، كشرح أبي حياف الشركح المطكلة التي يجمع بيف طياتو ثبلثة 
األندلسي، كشرح ناظر الجيش ن سو. ُمتبعا  في ىذه الشركح طريقا  كاحدا  ال غير أال كىك طريق 
المكازنة كاختيار األ كب كاألنسب مف ىذه المساسل مف خبلؿ كةعو معيارا  محددا  يسير عميو 

ىا ىنا ، أكىا ىنا أبحاثؿ كةعو عبارة )قرب انتياسو مف مسألة أك ف ل أك باب ما مف خبل
(، فيةع فييا ما استدركو أبك حياف عم  ابف مالؾ، فيقكـ بتحميمو، كاا دار الحكـ عميو تنبييات

( حيث استدرؾ عم  ابف 139إما بال كاب أك بالخطأ كىذا ما رأيناه بال عل في مسألة رقـ )
مكاةع كجكب الخ اء  ، كذكره مكةع مفمالؾ أمكرا  أخرػ لـ يذكرىا شيخو أبي حياف األندلسي

كقد استدرؾ غير الشيخ أيةا  الم در اآلتي بدال  مف فعل األمر؛ فإنو ، فيقكؿ: "في المةمر
 يجب معو استتار الةمير".

ىذا إل  جانب استخدامو أل اظ معينة كثيرة تشير إل  استدراكو عم  ابف مالؾ بشكل 
كلـ يذكرىا الم نف، كلـ يتعرض إليو كاةح كػ)ذكر بعض ال ةبلء مكةعيف آخريف، 

( في عدـ 320الم نف، كىك استدراؾ لطيف(، كخير مثاؿ عم  ذلؾ ما ذكره في مسألة )
كقد استدرؾ بعض ال ةبلء عم  الم نف ىنا ، فيقكؿ: "عم  ما خبره فعل ماضدخكؿ )داـ( 

( عميو  كىك استدراؾ فقاؿ: إف داـ ال تدخل عم  ما خبره فعل ماض. كال شؾ في جكاز )إفَّ
 لطيف".

مت قيف إل  حٍد ما في كيتةح مما سبق أفَّ أبا حياف كتبلميذه شارحي التسييل 
ْف كاف ىناؾ ت اكت بيف بعض الشراح في طريقة  مناىجيـ حكؿ االستدراؾ عم  ابف مالؾ كاا

 المنيج المتبعة مما ُيرجح األسبقية فيما بينيـ ألبي حياف األندلسي. 

 

 
 
 
 
 



 916 

 
 
 
 
 
 

 

 الثالث المبحث
أنواع استدراكات شراح التسييل عمى 
 التسييل وشرحو   

حراة  –مسائل خالفية  -أصوؿ –  شواىد 
 نحوية وصرفية... (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 917 

 أنواع استدراكات شراح التسييل عمى التسييل وشرحو   : الثالث المبحث
 إلى نوعيف ىما: عمى ابف مالؾق حياف ياستدراكات أبوقد تنوعت 

 دراكات النحوية:أوالا: االست
 النحكية مف خبلؿ اشتماليا كتبلميذه شراح التسييل كتمحكرت استدراكات أبي حياف 

 عم  العنا ر اآلتية:

 أوالا: اآلراة النحوية: وتشتمل عمى:

 :كنقدـ نمكذجيف مف النماذج التي تدلل عم  ذلؾ، كىما: الحدود والتعر فات - أ
 اا حد العمدة اصطالح

 ".ت اء الحرفية لككنيما عمدتيف، كالحرؼ ال يككف عمدةمع ان" : قاؿ ابف مالؾ 

كالمبتدأ  كقد تقرر أف العمدة في اال طبلح ىك ما كاف مرفكعا  : " يقكؿ أبك حيافك  
 ".كال اعل
 التوضيح والتحميل: 

 ما كاف مرفكعا  لقد ذكر أبك حياف تعريف العمدة بكجٍو لـ يسبق إليو مف قبل، كىك " 
في مكاةع أخرػ  بعو ناظر الجيش في ىذا التعريف. بينما ذكر ابف مالؾ" كتاكالمبتدأ كال اعل

عبارة عما ال يجكز حذفو مف أجزاء الكبلـ إال " مف شرحو في باب اسـ اإلشارة بأفَّ العمدة ىي:
ما عدـُ االستيناء عنو ". كيعرؼ العمدة أيةا  في باب الحاؿ بأنيا "بدليل يقـك مقاـ الم ع بو
 ".المبتدأ كالخبرأ يل  ال عارض، ك

كنجد السيكطي يمزج بيف تعريف ابف مالؾ كأبي حياف في تعريف  م طمح العمدة   
عبارة عما ال يسكغ حذفو مف أجزاء الكبلـ إال بدليل يقكـ مقاـ الم ع بو كجعل إعرابو بأنو: "
 ككأف تعريف السيكطي لمعمدة قريب مف تعريف أبي حياف. ".الرفع
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 حد العامل

كالعامل ىك ما أثر في آخر الكممة مف اسـ أك فعل أك حرؼ، : " أبك حيافيقكؿ    
كاأل ل في أف يككف مف ال عل، ثـ مف الحرؼ، ثـ مف االسـ، كاأل ل تخال و مع المعمكؿ في 
النكع، فإف كانا مف نكع كاحد فممشابيتو ما ال يككف مف نكع المعمكؿ، كال يؤثر العامل أثريف في 

، كال فٍ اك: ليس زي د بجبع عامبلف عم  معمكؿ كاحد إال في التقدير، نحمحل كاحد، كال يجتم
 ".يمتنع أف يككف لو معمكالت

 التوضيح والتحميل:  

ما أثر في آخر الكممة مف اسـ أك فعل أك قاـ أبك حياف بتعريف حد العامل بأنو:  
ريف أبي حياف، . ذاكرا  شركط ذلؾ. بينما عرؼ خالد األزىرؼ العامل بكجٍو قريب مف تعحرؼ

بأنو "ما أكجب ككف آخر الكممة مرفكعا  أك من كبا  أك ساكنا  : نحك : جاء زيد. كرأيت زيدا . 
 كمررت بزيد".

  كخير مثاؿ عم  ذلؾ ما يتةمنو النمكذج اآلتي:المسائل النحوية:  - ب
 ةر الحركات الثالثيتقد

 ".كرفع الحرؼ ال حيح كجره" : قاؿ ابف مالؾ 

فييا الحركات الثبلث في  رُ دَّ قا كقد أغ ل الم نف ذكر مساسل تُ : "يقكؿ أبك حياف ك  
فييا الرفع كالجر قميبل ،  ردَّ قا يُ لة التي ذكر أنو أإلعراب كىك  حيح، كجاء بيذه المسحرؼ ا

 كفييا الخبلؼ الذؼ ذكرناه.

اُلكتا   :فإحدػ المساسل: أف يسكف الحرؼ لئلدغاـ، كقكلو تعال   اُككُد جا قاتالا دا     ، كا
   اراػ تاراػ النَّاسا ُسكا ا  ،  كا ْبح  اِديااِت ةا  .كااْلعا

؟ لمف قاؿ: مررت زيدا ، كمف زيدٍ  زيدا ؟ لمف قاؿ: ةرلتُ  فْ الثانية: الحكاية إذا قمت: ما    
ـا ؟ لمف قاؿ: قا د  يْ زا  فْ بزيد، كما  ، كذلؾ عم  مذىب الب رييف، كعنيـ في حاؿ الرفع خبلؼ، د  يْ زا  ا

 عراب أـ حركة حكاية، كالثاني أ ح.أىي حركة إ 

ـا الثالثة: المةاؼ لياء المتكمـ، نحك: قا     ي، عم  بيبلمِ  ي، كمررتُ غبلمِ  ي، كرأيتُ غبلمِ  ا
 ."أ ح األقكاؿ فيو
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 التوضيح والتحميل:

فييا الحركات الثبلث في  رُ دَّ قا مساسل تُ استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ بذكره ثبلث 
 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. . ككافق السيكطياإلعراب كىك  حيححرؼ 

 كىذا ما نبلحظو في النمكذج اآلتي:المصطمحات:  - ت
 المضمر عند البصر يف والكوفييف

 المةمر"." : قاؿ ابف مالؾ

 (الكناية)، كالككفيكف يقكلكف: (المةمر)الب ريكف يقكلكف: "كقاؿ أبك حياف : 
  ."(المكني)ك

  التوضيح والتحميل:

 رؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مسميات م طمح المةمر عند الب رييف كالككفييف.استد

أبا حياف في ىذه المسألة مع إةافتو تسمية م طمح الةمير عند  المرادؼككافق 
الب رييف كاتبعيما السيكطي في تسمية ىذا الم طمح عند النحكييف، كلكف مع زيادة منو في 

ىذا مبحث المةمر كالتعبير بو كبالةمير يقكؿ: "ذكر مسم  آخر لممةمر عند الب رييف ف
 ."لمب رييف كالككفيكف يقكلكف الكناية كالمكن 

 لمسألة اآلتية:تكةحو اكأجكد مثاؿ عم  ذلؾ ما العرابات النحوية:  - ث
 إعراب   ساحراف(

قااُلكا  قراءة أبي عمرك مف بعض طرقو  كمف حذفيا في الرفع نثرا  " : قاؿ ابف مالؾ 
تاظااىاراا  ِسْحراافِ 

 ".تشديد الظاء 

اف( عم  أنو را احِ كارت ع )سا ظاىراف، فأدغـ التاء في الظاء، تا كأ مو تا : " يقكؿ أبك حيافك  
 ".اىراظَّ اف تا را احِ خبر مبتدأ محذكؼ، أؼ: قالكا أنتما سا 

 التوضيح والتحميل: 

قااُلكا ِسْحرااِف  : في قكلو تعال  اف(را احِ )سا استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ إعراب     
  .تاظااىاراا

 .في ىذه المسألة المرادؼ ما ذكره أبك حيافكاتبع   
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 كالتي تتةح بشكٍل كبير فيما يمي:: الخالفات النحوية - ج
 اشتقاؽ االسـ

كمذىب الب رييف أنو مشتق مف السمك، فالمحذكؼ منو البلـ. : "يقكؿ أبك حياف
، فالمحذكؼ منو ال اء. كاألكؿ أرجح لقكليـ أسميت كفييف أنو مف الكسـ، كىك العبلمةكمذىب الك

 ،كسميت كسمي كأسماء، كلك كاف عم  مذىب الككفييف لقالكا أكسمت ككسمت ككسيـ كأكساـ
 ".كادعاء أف ىذه الت اريف كميا مف باب القمب ال ةركرة  تدعك إل  ذلؾ

 التوضيح والتحميل:

ككافق أبك حياف ابف ؽ االسـ. ذكر أبك حياف مذىب الب رييف كالككفييف في اشتقا  
ما ذكره في ىذه المسألة تماما ، كلكف زاد ابف يعيش أفَّ كبلـ الككفيكف حسف مف جية  يعيش

ال حيح ، فيقكؿ: "أيةا   كىذا ما يؤيده ابف األنبارؼ  .يشيد مع الب رييف الم ع المعن  إال أفَّ 
ف كاف  ما ذىب إليو الب ريكف؛ كما  مف جية المعن ، إال أنو  ا  حيحذىب إليو الككفيكف، كاا

". كتابعيـ المرادؼ في ىذه المسألة ُمةي ا  تقدير أ ل اشتقاؽ االسـ فاسد مف جية الت ريف
 عند الب رييف الذؼ مادتو )سمك(.

 

 الخالؼ في المثنى أىو مبني أـ معرب؟

ة، كال في الثبلث كليس اإلعراب انقبلب األلف كالكاك ياء، كال مقدرا  " : قاؿ ابف مالؾ  
 ".في متمكىا بيا عميو مقدرا   مدلكال  

اختمف الناس في المثن : فذىب الزجاج فيما نقل عنو إل  أنو يقكؿ أبك حياف : "ك  
الزجاج في ذلؾ أنو عنده تةمف معن  الحرؼ،  ةبيكذىب الجميكر إل  أنو معرب. كشُ مبني. 

ني خمسة كما بُ  يا نِ معن  الحرؼ بُ  ، فمما تةمف االسـكزيد   فإذا قمت قاـ الزيداف فأ مو قاـ زيد  
 ."عشرةك إذ أ مو خمسة  الحرؼ، عشر لتةمنو معن 

 التوضيح والتحميل:   

 بلؼ النحاة في المثن  أىك مبني أـ معرب؟.خزاد أبك حياف عم  ابف مالؾ ذكر      

 ككافق السيكطي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.   

 



 911 

 ذج الدالة عم  ذلؾ ما يمي:كمف النما: المذاىب النحوية - ح
  مذىب البصر يف في تشديد النوف مع األلف عند التثنية نحو  ذاف( و تاف(

 ".تشديد نكنيا مجكزا  " : قاؿ ابف مالؾ   

، أعني في الرفع تشديد النكف مطمقا   زكظاىر كبلـ الم نف تجكيكقاؿ أبك حياف : " 
  كالن ب كالجر، كىذا ىك مذىب الككفييف.

لب ريكف إل  أنو ال يجكز التشديد إال مع األلف خا ة، كال يجكز مع الياء، كذىب ا 
 ."بالتشديد فِّ يْ كال تا  فِّ يْ ، كال يجكز: ذا كتافِّ  فتقكؿ: ذافِّ 

 التوضيح والتحميل:       

أبك حياف عم  ابف مالؾ مذىب الب رييف في تشديد النكف مع األلف عند التثنية  زاد 
ق أبك حياف األبذؼ ما ذىب إليو في ذكر مذىب الب رييف فيما يخص ككاف .نحك )ذاف( ك)تاف(
. إال أفَّ األبذؼ أةاؼ ما ينبيي جكزاه عند ابف عقيل، ك المرادؼ كتابعيما كل مفىذه المسألة، 

نما ينبيي أف يقاؿ: فذاْيناؾ، أك يمتـز اإلبداؿ كراىة الجمع بيف ساكنيف  الب رييف، فيقكؿ: "كاا
 ليف". كليس األكؿ حرؼ مد ك 

 

ـَ(  مذىب الكوفييف في  ِنْع

 ".ُرفع بنعـ أك شبيياأك " : قاؿ ابف مالؾ

كذىب الككفيكف إل  أنو ال فاعل مةمر في نعـ، بل االسـ المرفكع كقاؿ أبك حياف : "
 ."بعد نعـ ىك ال اعل بنعـ
 التوضيح والتحميل:

ـا(أبك حياف عم  ابف مالؾ زاد حياف ما ذكره أبك  ، كاتبع أبكمذىب الككفييف في )ِنْع
 السمسيمي. ك  ،المرادؼ البركات األنبارؼ في ىذه المسألة، ككافقيما أيةا  
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  الحاؿز ادة  أؿ( في  عدـ في بعض النحو يفمذىب 

 ".الحاؿ"كعركض زيادتيا في  قاؿ ابف مالؾ:

 في الحاؿ. كىذا مذىب الجميكر. (أؿ) فزادكقاؿ أبك حياف : "

 (أؿ)ف الحاؿ تككف معرفة كنكرة فعم  مذىب ىذا ال تككف كذىب بعض النحكييف إل  أ 
 ."الحاؿزاسدة في 

 التوضيح والتحميل:       

أقساـ مذىب بعض النحكييف في عدـ زيادة )أؿ( في  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ
 .الحاؿ

 ،المرادؼ ككافق أبك حياف مكي بف أبي طالب ما ذكره في ىذه المسألة، كتابعيما أيةا  
 .اظر الجيشكن

 
 مذىب البغدادييف في ز ادة  أؿ( في التمييز 

 ."كعركض زيادتيا في التمييز..." : قاؿ ابف مالؾ

 ".الدرىـا  العشرا  الخمسةا  البيداديكف:   كحككقاؿ أبك حياف : "
 التوضيح والتحميل:       

 .ادييفزيادة )أؿ( في التمييز عند البيدعم   مثاال   استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

ككافق أبك حياف النحاة المتقدميف ابف قتيبة، أبي البقاء العكبرؼ في ىذه المسألة؛ لكنيما   
 في ذلؾ. ابف عقيلأةافا أفَّ مثل ىذا القكؿ ال يقاس عميو أبدا ، كتابعيـ 

 وتشتمل عمى:: الشواىد النحوية: ثانياا 
 كمف النماذج التي تبرىف ذلؾ، ما يمي: :القرحف الكر ـ  - أ

 يعمق بيا الفعل ( لَّ عَ لَ  

أنو ( منيج السالؾ في الكبلـ عم  أل ية ابف مالؾ)ككنت قد ذكرت في : " قاؿ أبك حياف
مَّقاتمف  ظير لي أفَّ  اعاةا تاُككُف قاِريب ا  (، كمنولعلَّ ) الُمعا ا ُيْدِريؾا لاعالَّ السَّ ما ا ُيْدِريؾا   ، كا ما كا
مَُّو يازَّكَّ    لاعا

  ِْف أاْدر مَُّو ِفْتناة  لاُكـْ كااِا ال عل في ىذه اآليات عم  جممة   بَّ كرأيت ما  ،  ؼ لاعا
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مَّقالترجي، فيي في مكةع ن ب بال عل  كق ت ألبي عمي ال ارسي عم  شيء  ، إل  أفْ الُمعا
مَُّو يازَّكَّ  مف ىذا، قاؿ كقد ذكر  ا ُيْدِريؾا لاعا ما اعاةا تاكُ     كا ا ُيْدِريؾا لاعالَّ السَّ ما  ما  كُف قاِريب اكا
ا كاف ال عل لمَّ  تككف في مكةع ن ب، كأفَّ  كمكةعيا إنو يجكز أفْ لعلَّ ن و: كالقكؿ في 

ا بعده، كجاز تعميقو ألنو مثل االست ياـ؛ أال ترػ أنو بمنزلتو في أنو غير مَّ عا  قا مِّ ـ عُ مْ بمعن  العِ 
ذا كاف خبر، كأفَّ  كذلؾ لـ يمتنع أف يقع مكقع  ما بعده منقطع مما قبمو، كال يعمل فيو، كاا

كما بعدىا بعد ىذه األفعاؿ في مكةع لعلَّ الم عكؿ كما يقع االست ياـ مكقعو، فعم  ىذا تككف 
 ."ن ب

 التوضيح والتحميل:     

 .ال علب( لاعالَّ ق )يعمت استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 سألة.حياف في ىذه الم ا ذكره أبكالسيكطي م، ك ناظر الجيش ككافق كل مف

 

  و الالؤوف( (الالئيف حذؼ النوف مف 

 ا ".، كالبلؤكف رفعكن با   ، أك جرا  كالبلسيف مطمقا  " : قاؿ ابف مالؾ

ي سِ بلَّ لِ   مسعكدكيجكز حذؼ النكف مف البلسيف كالبلؤكف، قرأ ابف كقاؿ أبك حياف : "
ـْ  ِمفْ كا لْ آا  اِسِي ِنسا

. (عكا كذاىـ البلؤك  ن)ؿ: تقك  لي. كسمع الكساسي ىذيبل  ذا كابف مسعكد ىُ  
، (ىـ البلسي فعمكا كذا):  عف بعض البيدادييف أنو حك (الشيرازيات)كحكي ال ارسي في 

 ."فاستعممو بالياء في حالة الرفع محذكؼ النكف كقراءة عبد هللا

 التوضيح والتحميل:      

 .حذؼ النكف مف )البلسيف( ك)البلؤكف( استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 أيةا . المرادؼككافق أبك حياف ال راء فيما ذىب إليو في ىذه المسألة، ككافقيـ   

 كخير مثاؿ عم  ذلؾ ما تتةمنو المسألة اآلتية:: الحديث الشر ف  - ب
 قارب ودنا وألـ(   ( عمى أفعاؿ المقاربة نحو أفْ  دخوؿ

 ".كمقركنا  بأْف مع أكل  كما بعدىا" : قاؿ ابف مالؾ

ستعمل يُ  مما األجكد فيو أفْ  (با قارا )عـ أبك القاسـ الزجاجي أف كز كقاؿ أبك حياف : "
 .بأفْ 
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، كليست مف ىذا ستعمل إال بأفْ عميو كعم  مف أدخميا في أفعاؿ المقارلة بأنيا ال تُ  ردَّ كُ 
في ف يح الكبلـ،  الباب ألنيا ليست داخمة عم  المبتدأ كالخبر بدليل مجيء م عكليا اسما  

ـا الق زيد   با تقكؿ: قارا   .يا

 ليست مف ىذا الباب. (با قارا ). يعني أنيا مثل "ككذلؾ اخمكلق"قاؿ بعض أ حابنا: 

فجاء في  (َـّ ألا )ا ت عل. كأمَّ  في قكليـ: دنكت أفْ  فذكر س اقتراف ال عل بأفْ  (نادا )كأما 
ُرهُ الحديث " َـّ أاْف ياْذىابا با ا الا اُه  َُّ ألا ْيء  قاةا ا ُيْنِبُت : "ديث أيةا  "، كفي الحلاْكالا أانَُّو شا ِإفَّ ُكلَّ ما

ُـّ  باط ا أاْك ُيِم ِليُع ياْقُتُل حا  ."يقتل أفْ  َـّ مِ : أك يُ " يريدالرَّ

 التوضيح والتحميل:     

)قارب قكليـ  دخكؿ )أْف( عم  أفعاؿ المقارلة نحك  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
ىذه  يخصحياف فيما  إليو أبكا ذىب السيكطي مك ، ابف عقيل . ككافق كل مفكدنا كألـ(
 المسألة. 

 كمف النماذج التي اشتممت عم  ىذا األمر، ما يمي: :الشعر  - ت
 أوشؾ(  األمر مف

 "."كشذ استعماؿ اسـ فاعل أكشؾ : قاؿ ابف مالؾ

 :ك قرا  ة  ىير األمر مف أكشؾ، قاؿ ي ف قطاكفي شعر ز "كقاؿ أبك حياف : 

ػػػػػػػػػػػػػػػبا ا قا ذا   إِ تاػػػػػػػػػػػػػػػحا  ػػػػػػػػػػػػػػػ  أا لاػػػػػػػػػػػػػػػكْ أُ  ْت ةا  هِ رِ افِ ظا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكْ أا كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  ؾا شا ػػػػػػػػػػػػػػػػخْ تا  ـْ ا لاػػػػػػػػػػػػػػػػما ػػػػػػػػػػػػػػػػيا  وُ شا  عُ قا
 التوضيح والتحميل:      

كافق النحكيكف أمثاؿ كقد . األمر مف )أكشؾ(مجيء  عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف
  .المسألة في ىذه ك حياف أب إليو ذىبا مفي السيكطي، ك كناظر الجيش ،المرادؼ

 

 شواىد في أف التثنية أقو  مف الفراد

ككاف اإلفراد أكل  مف التثنية ألنو أخف منيا كالمراد بو حا ل، إذ ال " : ابف مالؾ قاؿ
 ".يذىب كىـ في نحك: أكمت رأس شاتيف، إل  أف معن  اإلفراد مق كد
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 ةرلتُ )كسمع مف إقرار التثنية عم  حاليا ما حكاه يكنس مف قكليـ : " كيقكؿ أبك حياف
 كقكؿ اآلخر:...  (يمايْ سا رأْ 

ػػػػػػػػػػػػػػػْيفِ ظاْيرااىُ  ْثػػػػػػػػػػػػػػػُل ُظُيػػػػػػػػػػػػػػػكر التُّْرسا  مػػػػػػػػػػػػػػػا ما
 كقكلو: 

 ...         ... بمػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي فؤادينػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ... ... ... ...     
 كقكلو: 

... ... ... ...        
 

ْمبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا قا    ...          ...  ِإذا كا
 مسمكع تقكؼ أف التثنية أكل  مف اإلفراد ىذا مع أف األ ل في ىذهالجممة مف فيذه ...  

 ."ة ىك التثنيةالمسأل
 التوضيح والتحميل:

أف التثنية أقكػ  تدلل سمعت مف كبلـ العرب شكاىدؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ استدر 
 . مف اإلفراد

كأبي  النحكييف أمثاؿ سيبكيو، كأبي سعيد السيرافي، كابف الشجرؼ، ككافق أبك حياف   
أيةا  عم  ن س ذات  السيكطيك ، السمسيمي الحسف القيسي ما ذكركه في ىذه المسألة، ككافقيـ

 النمط.

 كنقدـ نمكذجيف عم  ذلؾ، ىما: أقواؿ العرب: - ث
 (إفَّ ز داا َلفييا قائـٌ  قوليـ الخالؼ في

، جعل )فييا( ممياة. كىذا ال يجكز  ييا قاسـ  لا  زيدا   العاشرة: أجاز س: إفَّ قاؿ أبك حياف : "
 ؾا بِ لا  زيدا   قكؿ العرب: إفَّ )س( الحجة لػلـ تؤكد. ك  )فييا( لك كانت ليكا   عند الككفييف ألفَّ 

 ."مأخكذ  
 التوضيح والتحميل:      

 .قكليـ )إفَّ زيدا  لا ييا قاسـ (خبلؼ النحكييف في عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

 ككافق أبك حياف أبي محػمد السيرافي فيما قالو في ىذه المسألة.  

 



 916 

 تامة بمعنى  نسي(  (َفِتئَ   

 ".كتتـ فتئ إذا أراد بيا كسر كأط أ" : ؾقاؿ ابف مال

ذكر أنيا تككف تامة إال  بكسر التاء فبل أعمـ أحدا   (فتئ)كأما "كقاؿ أبك حياف : 
فتككف عم  ىذا  ،(وإذا نسيتا  سا  تْ عف األمر فا  تُ سْ تِ فا )نكادر األعراب:  في ال اغاني، فإنو ذكر أفَّ 

 ."تامة بمعن  نسي (ئا تِ فا )
  التوضيح والتحميل: 

 .)فاِتئا( تامة بمعن  )نسي(مجيء  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ

 ىذه المسألة.في  حيافا ذكره أبك م السيكطي، ك المرادؼككافق كل مف 

 األصوؿ النحوية: وتشتمل عمى:: ثالثاا 
 كيتةح ىذا األمر في النمكذج اآلتي:: السماع  - أ

 لغات كال وكمتا

 ".عم  لية كنانة مطمقا  مةافيف إل  مةمر، ك " : قاؿ ابف مالؾ  

مف أف يةافا إل  ظاىر، فإنيما إذا  (إل  مةمر)احترز بقكلو: يقكؿ أبك حياف : "ك  
ذا أةي ا إل  مةمر كانا باأللف في الرفع، كبالياء في أةي ا إل  ظاىر كانا باأللف مطمقا   ، كاا

 ...ريكف غيرهالن ب كالخ ض، ىذا الحكـ المجمع عميو مف السماع عف العرب، كال يجيز الب 
 ".متا ثبلث لياتبل ككِ الب رييف يككف في كِ  فعم  ما نقل غيرُ 
 التوضيح والتحميل: 

استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ الميات في )كبل( ك)كمتا(، كالتي اكت   فييا ابف مالؾ 
 بينما لـ ةيف إل  ظاىر أـ مةمر.أُ سكاء أا  مطمقا  ثن  إلحاقيا بالم بذكر لية كنانة فقط كىي:
  يذكر الميات األخرػ فييما. 

ككافق أبك حياف النحاة المتقدميف أمثاؿ ابف جني، كأبك البركات األنباري ي ىذه المسألة،  
، كابف ىشاـ ناظر الجيشابف عقيل، ك المرادؼ، ك كاتبعيـ في ذلؾ النحاة المتأخريف أمثاؿ 

 األن ارؼ.  
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 تي:كأكةح مثاؿ عم  ذلؾ ما يقدمو النمكذج اآل :القياس  - ب
 وبالواو والنوف  باأللف والتاة أحمر(  جمع جواز

ل ألنيما ال يجمعاف عا بلف كأفْ عْ بلء المقابميف ل ا عْ م  كفا عْ كاستثنيت فا " : قاؿ ابف مالؾ
باأللف كالتاء كما لـ يجمع مذكراىما بالكاك كالنكف. كال يمـز ىذا المنع فيما كاف مف ال  ات 

مة شككاء، ألف ك قكليـ: امرأة عجزاء، كديمة ىطبلء، كحُ عم  فعبلء كال مذكر ليا عم  أفعل نح
منع األلف كالتاء مف نحك حمراء تابع لمنع الكاك كالنكف مف أحمر، كذلؾ م قكد في عجزاء 

 ".كأخكاتيا، فبل منع مف جمعيما باأللف كالتاء

ف جاء شيء منو في الكبلـ فشاذ يح ع، كال : " كيقكؿ أبك حياف قاؿ بعض أ حابنا: كاا
يجيزكا جمع مؤنثو  اس عميو. كيقتةي قياس قكؿ الككفييف في جمع أحمر بالكاك كالنكف أفيق

 ."باأللف كالتاء

 التوضيح والتحميل:

ما قيل في جكاز جمع )أحمر( باأللف كالتاء  استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ بذكر
 .كبالكاك كالنكف 

النحاة مف  ألة، ككافقيمافي ىذه المس ككافق أبك حياف ما قالو أبك سعيد السيرافي
 .، كناظر الجيشالمرادؼالمتأخريف 

 كمثاؿ ذلؾ ما يتةمنو النمكذج اآلتي:: التعميل - ت
 عمة ترجيح الجمع عمى التثنية والفراد

كىذه العبارة متناكلة ما أةيف فيو جزءاف أك ما ىما كجزأيف إل  ما " : قاؿ ابف مالؾ
ف لـ يكف مثن   فإذا كجدت الشركط في المةافيف  ...الم عيتةمنيما مف مثن  المعن  كاا

 ".لجمع أكل  بو مف ل ع اإلفرادالمذككريف فم ع ا

المةاؼ  عم  ما سكاه أفَّ كعمة ترجيح الجمع عند الب رييف ":  كيقكؿ أبك حياف
ر بو بَّ عا لما كاف ل ع الجمع قد يُ ات اؿ مف جية المعن ، ك كالمةاؼ إليو كشيء كاحد، إذ بينيما 

 رط أف ال يككف كرىكا ىنا تثنيتيف، فاختاركا ل ع الجمع مع فيـ المعن ، كلذلؾ شُ عف االثنيف 
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 لكل كاحد مف المةاؼ إلييما إال شيء كاحد؛ ألنو إذا كاف لو أكثر التبس، لك قمت: قطعتُ 
 ".ما، لـ يجز ألجل االلتباسيِ يْ نا ذُ ، تريد أُ يفِ الزيدا  آذافا 

 التوضيح والتحميل:

عند  ابف مالؾ عمة ترجيح الجمع عم  التثنية كاإلفرادأبك حياف عم   استدراؾ
 .الب رييف

، كالسيكطي، كعبد القادر البيدادؼ ما ناظر الجيشك  ،المرادؼ النحكيكف أمثاؿ كاتبع
 ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.

 كيتةح ذلؾ مف خبلؿ المسألة اآلتية:: الجماع - ث
 مذىب جميور النحاة في المعرؼ باألداة

 ."لمخميل كسيبكيو ، كفاقا  ال البلـ كحدىا (أؿ) كىي" : ف مالؾقاؿ اب

أحدىما: مذىب جميع النحكييف إال ابف كيساف كىك أف الحرؼ كقاؿ أبك حياف : "
المعرؼ إنما ىك البلـ كأما األلف فيمزة ك ل جيء بيا ك مة لمساكف فكاف ينبيي أف تكسر 

كقاؿ الجميكر: الذؼ يقطع بأف ...فتحيا ، كنذكر عمةتقاء الساكنيف كساسر ىمزات الك لالل
 ."فتقكؿ: مررت بالرجل حذؼ عند الك ل،اليمزة ك ل أنيا تُ 

 التوضيح والتحميل:       

كافق كقد . استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ مذىب جميكر النحاة في المعرؼ باألداة
 ىذه المسألة.حياف في  كأب ما قالوالسيكطي ، كالسمسيمي، ك المرادؼ النحكيكف أمثاؿ

 متفرقات: وتشتمل عمى:: رابعاا 
 كخير برىاف عم  ذلؾ ما يقدمو النمكذج اآلتي:لغات العرب وليجاتيا:  - أ

 لغات العرب في  كممة( 

 ".الكممة في المية عبارة عف كبلـ تاـ" : قاؿ ابف مالؾ  

ِممة يقكؿ أبك حيافك    ( تسكيُف مةكزف ناِبقة، كيجكز في )الكامِ ( عم  : "كلية الحجاز )كا
  البلـ مع فتح الكاؼ ككسرىا، قيل: كىي لية تميـ".
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 التوضيح والتحميل:               

 ككافق أبك حياف ابف يعيش .مة(ليات العرب في )كم عم  ابف مالؾ ذكر أبك حياف زاد  

 بمثاؿ عم  ما جيء عم  كزف  ألحق كبلموإال أنو  ا  عيما المرادؼ تمامكاتبفي ىذه المسألة، 
ْ نة( عم  لية تميـ. كىذا ما أقره الشاطبي أيةا .ِسْدرة)الِكْممة( كػ)  ( ك)الكاْممة( كػ)جا

 كأفةل نمكذج عم  ذلؾ، ىك:األمالي والمناظرات النحوية:   - ب
 المناظرة النحوية بيف المبرد والمازني فيما يخص أفعل

  ".كمف األعبلـ األمثمة المكزكف بيا" : قاؿ ابف مالؾ

بو  با كَّ بو المبرد عم  أبي عثماف كال ما  ا  دَّ را  كلـ يذكر الم نف ما":  كقاؿ أبك حياف
ىنا مثاؿ لمك ف كليس بك ف أال ترػ أنو يجب  لا عا أفْ  قكؿ سيبكيو. كالذؼ قاؿ المازني: إفَّ 

ىذا رجل ) ين رؼ. قاؿ: فكذلؾ إذا قمنا: إذا كاف   ة فإنو ال لٍ عا فْ أا  لُّ ل في قكلنا: كُ عا  رؼ أفْ 
 يجب  رفو ألنو ليس ب  ة، بل ىك مثاؿ لمك ف. (لعا أفْ 

في الم ع   ة ( لعا أفْ ىذا رجل )في قكلنا: ل عا أفْ أبك العباس عم  أبي عثماف فقاؿ:  دَّ را ك 
و في حكمُ   اعا را المُ بو، بل  لا ثِّ   ما مُ اعا را   ة في الم ع فميس المُ  (لعا أفْ  لُّ كُ )كليس في قكلنا 

 الم ع.

دَّ كقاؿ أبك سعيد: ما   ػل و أبك العباس عم  أبي عثماف  حيح إال أنو م ركؼ خبلفا  برا
أق   ل عا أفْ ىنا   ة، ككاف ينبيي منع  رفو لمكزف كالك ف إال أف ل عا أفْ  كذلؾ أفَّ  (س)

بو كما ىك كذلؾ ال يمتنع  فا ِ  كُ بو، فيك اسـ  فا ِ  ع إذا كُ لا أرْ أحكالو في الك ف أف يككف كا 
 مف ال رؼ.

ختل كال حيح في النظر ما قالو أبك سعيد مُ الحسف بف الةاسع: " األستاذ أبك قاؿ شيخنا
عتد بو ليس ب  ة فعرض فيو الك ف، فمـ يُ  عم  أف يككف اسما   عا ِة كُ ا  أْرلاع قكؿ س، كذلؾ أفَّ 

و الحاةر لو، كقد راع  فيو حكمُ كال   ة، فينبيي أف يُ  ىذا لـ يستقر في كبلميـ ال اسما   أْفعالك 
كليس في الحقيقة  (بلنةفُ )ة بحكـ المكني عنو، إال تراىـ يمنعكف  رؼ يانلمك كجدنا العرب تحكـ

إل  غير  (بف فبلف فبلفُ )ككذلؾ يحذفكف التنكيف في قكليـ: ـ ما عا ـ، لما كاف كناية عف ما باسـ عا 
ليس في الحقيقة ب  ة بل ىك كناية عف   ة، ( أْفعالرجل )لؾ مف األحكاـ، كىذا في قكلنا: ذ

  ع.نا مْ يُ ني بو عنو، فا بحكـ ما كُ حكـ لوفينبيي أف ي

 .لٍ ما فإف قيل: قد تككف ال  ة عم  ىذا الكزف م ركفة كأرْ 
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الك ف أف أْفعال ىذا، كمع ذلؾ فإف األكثر في أْفعال معدكمة في  لٍ ما أرْ قمت: عمة  رؼ 
 دخمو تاء التأنيث كال يككف اسما  تكىما أف ال  -ال ين رؼ ألف ما جاء دكف شرطي منو  رفو

 .قميل جدا   -في األ ل

 كناية عف   ة. (  ة ال ين رؼل عا أفْ  لُّ كُ )في قكلنا:  أيةا   أْفعالفإف قيل: فا 

منع كال فيو في الم ع   ة عم  مك كؼ فيُ  رِ جْ بو الك ف، كلـ يا  لا ثِّ قمت: بل ىك اسـ مُ 
ف لـ   ."  ة، ف ح مذىب س" انتي  رِ جْ يا معن  ك ف فيراع  كاا
  التوضيح والتحميل:

بيف المبرد كالمازني فيما  التي دارت المناظرة النحكيةستدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾا
 .يخص أفعل

ىذه المناظرة  فيما يخصككافق أبك حياف كل مف أبي سعيد السيرافي، كأبي عمي ال ارسي 
 النحكية.

 كمثاؿ ذلؾ ما تتةمنو المسألة اآلتية:حروؼ المعاني:  - ت
 معاني  ال( 

 ".باب )ال(" : قاؿ ابف مالؾ

ش: )ال( عمي أرلعة أقساـ: تككف لمنيي، كتختص بالمةارع، نحك: كقاؿ أبك حياف : "
ناعاؾا أاالَّ تاْسُجدا  ك . كزاسدة، نحزيدا   هللاُ  با ذَّ . كلمدعاء، نحك: ال عا ـْ قُ ال تا  ، فتن ي . كنافيةماا ما

ذا أُ عما أف تُ يمل كيجكز االسـ، فيجكز أف تُ   ال عل، كال عمل ليا فيو، كتدخل عم عممت ل، كاا
فتارة تعمل عمل )ليس(، فترفع االسـ، كتن ب الخبر، كتقدـ ذلؾ في ف ل )ما( بشركطو، 

 ."( بشركطو التي تذكركتارة تعمل عمل )إفَّ 

 التوضيح والتحميل:     

 المتداكلة في النحك العرلي. معاني )ال( عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حياف

كمرعي المقدسي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه  ن ارؼ كافق كل مف ابف ىشاـ األك  
 المسألة.
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 :الصرفيةاا: االستدراكات ثاني
 عمى ابف مالؾق إلى نوعيف ىما: حياف ياستدراكات أبوقد تنوعت 

 : الصرفيةاآلراة  أوالا:
كتمحكرت استدراكات أبي حياف كتبلميذه شراح التسييل ال رفية مف خبلؿ اشتماليا 

 اآلتية: عم  العنا ر

 كنقدـ نمكذجيف مف النماذج التي تدلل عم  ذلؾ، كىما:الحدود والتعر فات:  - أ

 حد الحكاية

 باب الحكاية"." : قاؿ ابف مالؾ

 "الحكاية إيراد ل ع المتكمـ عم  حسب ما أكرده في الكبلـ".:  أبك حياف كيقكؿ

 التوضيح والتحميل:             

 عند النحكييف. أكجو إعراب )كاسف ما كاف(عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف. ناظر الجيش، ك ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ
 .ككافق السيكطي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة

 

 حد القمب

 مف كجكه اإلعبلؿ القمب"." : قاؿ ابف مالؾ

 القمب ُيقاؿ با طبلحيف:":  أبك حياف كيقكؿ

لعمة إل  حرؼ عمة أخرػ، نحك ت ييرىـ كاك: قاؿ كباع إل  أحدىما: ت يير حرؼ ا
 األلف، ككت ييرىـ كاك اغزك إل  الياء إذا ُبني منو أفعل كاست عل، نحك: أغريت كاستيريت...

 كاال طبلح الثاني: ت يير حرؼ مكاف حرؼ بالتقديـ كالتأخير".    
 التوضيح والتحميل:             

   .حد القمب تعريف الؾعم  ابف م أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف.، كالسمسيمي ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ
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 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. السيكطي ككافق   

  كخير مثاؿ عم  ذلؾ ما يتةمنو النمكذج اآلتي: :المسائل الصرفية - ب
 مجية الحاؿ كعالمة مف عالمات التلنيث

ك ةميره، أك ك  و أ ،ا لـ تظير العبلمة فيو بت ييرهتأنيث م ـكيعم" : قاؿ ابف مالؾ
 ".ك ييمب فيوأك جمعو عم  مثاؿ يخص المؤنث، أك عدده أليو إك االشارة أ

مجيء الحاؿ  ...مما ال عبلمة فيو ونقص الم نف مما بو تأنيث"ك :  كيقكؿ أبك حياف
 منيا، نحك: )ىذه النار خامدة(".

 التوضيح والتحميل:             

 عند النحكييف. عم  ابف مالؾ أكجو إعراب )كاسف ما كاف( أبك حيافدرؾ است

 ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة. كاتبع المرادؼ

 :يفاآلتي يفكىذا ما نبلحظو في النمكذج: المصطمحات - ت
 إطالؽ مصطمح الضافة عمى مصطمح النسب

 باب النسب"." : قاؿ ابف مالؾ

: )باب اإلةافة كىك باب النسبة(، -مو هللارح -"قاؿ سيبكيو:  أبك حياف كيقكؿ
كاإلةافة أعـ مف النسبة إذ ُيدغـ النسب كغيره، في ح في إةافة الخبر عنو كال  ة 
لممك كؼ، كالمةاؼ لممةاؼ إليو. فإذا  النسب أخص بيذا الباب، ككاف بعض أ حابنا 

اؿ: )فبلف عالـ يقكؿ: النسب في العرؼ إنما ىك إةافة اإلنساف إل  آباسو كأجداده، ُيق
باألنساب(، كاإلةافة في ىذا الباب قد تككف إل  غير اآلباء كاألجداد، كاإلةافة إل  الحرؼ 
كاألماكف كالمذاىب، كغير ذلؾ. كانت تسميتو )باب اإلةافة( أجكد مف تسميتو )باب النسب( 

 لعمكميا، كق كرىا. كُيقاؿ: نسبة كنسبتو بكسر النكف كةميا". 
 :             التوضيح والتحميل

، أال كىك: عم  م طمح النسبم طمح آخر ُيطمق عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
 .م طمح اإلةافة

 ما ذكره أبك حياف. ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ

 .في ىذه المسألةككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف الخباز 
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 مصطمح حروؼ اليجاة والعربية والمعجـ

 جاء"."باب الي : قاؿ ابف مالؾ

"كتسم  حركؼ اليجاء كالتيجي، كيسمييا سيبكيو كالخميل حركؼ :  قاؿ أبك حياف
العرلية، كُتسم  أيةا  حركؼ المعجـ ُسميت بذلؾ؛ ألنيا منقطعة ال ت يـ إال بإةافة بعةيا 
إل  بعض، كأّما ألنيا تنقط منيا ما ُينقط  النقط المعركؼ، كتنقط كميا أؼ: ُيشِكل. فإفَّ النقط 

ـ يككف بمعن  الشكل، كقاؿ بعض أىل المية: النقط بالسكاد كمثل أتت عمييا نقطتاف. عندى
 ُيقاؿ: أعجمت الحركؼ كالتعجـ مثمو، كال ُيقاؿ: عجمت، كمعناه حركؼ الخط".   

 التوضيح والتحميل:             

ات أخرػ ترادؼ م طمح )باب م طمحمجيء  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .حركؼ اليجاء كالعرلية كالمعجـ ىي:المخارج(، ك 

  ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.، كابف عقيل كاتبع المرادؼ

 

 كأجكد مثاؿ عم  ذلؾ ما تكةحو المسألة اآلتية:: األوزاف الصرفية - ث
 وزف  معكوكاة( و معموجاة( مفعوالة

 كبعكككاء، كخيبلء، كيشتركاف في...فعمكل "." : قاؿ ابف مالؾ

لمجمبة كالشر، يقاؿ: ىـ  (بعكككاء)ك (،معكككاء)كأكرد مف ذلؾ: ":  حياف أبك كيقكؿ
، كذىب غيرىما إل  أف كزنيا م عكالء، نحك: (معكككاء)، ككذا ىـ في: (بعكككاء)في: 
 ( ال فعمكل ".معمكجاء)

 التوضيح والتحميل:             

    .الءكزف )معكككاء( ك)معمكجاء( م عك عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حيافما  ناظر الجيش، ك ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ

 .في ىذه المسألةككافق أبك حياف ما ذىب إليو ابف ع  كر 
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 وزف فـ

 ".ـفك " : قاؿ ابف مالؾ   

 كاط. سْ ط كأا كْ اه كسا كا فْ بدليل جمعو عم  أا  ل  عْ ككزنو عند الخميل كس فا : " يقكؿ أبك حيافك   

ب تح ال اء حالة  ـ  بقكؿ ال  حاء فا  (سلػ)بةـ ال اء، كاستدؿ  ل  عْ   أف كزنو فُ كذىب ال راء إل 
 ."كفا نُ م تكح ال اء بقكليـ با  نا  بْ االتعكيض. كنظير ىذا استدالؿ س عم  أف 

 التوضيح والتحميل:  

 .عند النحكييف فـكزف استدرؾ أبك حياف عم  ابف مالؾ   

 .أبك حياف تماما  ما ذكره  ، كناظر الجيشالمرادؼكاتبع   

 حياف في ىذه المسألة. ما ذىب إليو أبككل مف السيكطي، كال باف  ككافق  

 كالتي تتةح بشكٍل كبير فيما يمي:: الصرفيةالخالفات  - ج
َـّ فاعُمُو أىي أصل أـ مغيرة عف فاعل؟  الخالؼ في صيغة ما لـ ُيَس

 ".لا ما عْ ، كفا لا عا ، كفا لا عِ ، كفا لا عُ لماةييا المجرد مبينا لم اعل فا " : قاؿ ابف مالؾ

َـّ فاعُموُ كأمَّا : " المرادؼ كيقكؿ ، نحك: ُةِربا فيي عند جميكر  يية ما لـ ُيسا
 .-كىك عند سيبكيو-الب رييف مييرة عف  يية ال اعل

 كذىب الككفيكف كالمبرد إل  أنيا أ ل كنسبو ابف الطراكة إل  سيبكيو".

 التوضيح والتحميل:             

َـّ فاعُمُو أىي أ ل في خبلؼ النحكييف عم  ابف مالؾ  رادؼالماستدرؾ   يية ما لـ ُيسا
 .أـ مييرة عف فاعل؟
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 نحو  حية( َمْفَعَمة الخالؼ في بناة

 (".ةما عا  ْ ما )يا مِّ حا ك ما أ ل لسبب كثرتو ك األأ اغ مف الثبلثي الم عُي " : قاؿ ابف مالؾ

ة؟ فمذىب سيبكيو أف عيف ال عل منيا كاختم كا كيف تقكؿ مف حي":  أبك حياف كيقكؿ
:  احب العيف قاؿأنيا كاك،  -أرض محياة، إذا كثرت فييا الحيات، كزعـ بعةيـياء، يقاؿ: 

 (، كقاؿ: حكااؼ  احب حياة. كىذا يدؿ عم  أفَّ عينيا كاك. ض محكاةأر )

 قاؿ بعض أ حابنا كالحق قكؿ سيبكيو، أمَّا ما في كتاب العيف مف أرٍض محكاة، فبل
 يكثق بو؛ ألفَّ مؤل و مجيكؿ. 

مذىب سيبكيو  نصيا كيجمعيا، كييألنو يحك  كالحكؼ فيك مف حكؼ يحكؼ؛ كأما الحكاء
 يذا نص عم  أفَّ فب قالت في: حية بف بيدلة: حيكؼ، العر  عف الخميل أفَّ  في النسب ما حكي

 ."انتي  ، كىذا أكل  أْف ُيعتمد عميو.لعيف ياءا
         التوضيح والتحميل:     

ماة نحك )حية(خبلؼ النحكييف فيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ  ْ عا  .بناء ما

 .ذكره أبك حيافما  ناظر الجيش، ك كاتبع المرادؼ

 في ىذه المسألة. ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 

 : كمف النماذج الدالة عم  ذلؾ ما يمي:المذاىب الصرفية - ح
 وزف حـ عند البصر يف

 ".كحـ" : ابف مالؾ قاؿ  

 . "ماء  حْ أا عند الب رييف، قالكا  ل  عا فكزنو فا  ـ  كأما حا : " يقكؿ أبك حيافك   
 التوضيح والتحميل:  

 .الب رييف( عند ـ  حا أةاؼ أبك حياف عم  ابف مالؾ كزف )  

 ما ذكره أبك حياف.، كناظر الجيش المرادؼكاتبع   

 أبك حياف في ىذه المسألة. وما ذىب إليكال باف ، السيكطيكل مف  اتبعك   
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 ضابط الميزاف الصرفي عند الكوفييف

كرابعيا كخامسيا  يا، كثالث كؿ فاء، كثانييا عينا  كؿ األأسم  كيُ " : قاؿ ابف مالؾ
 ".حرؼمات؛ لمقابمتيا في الكزف بيذه األال

ا زاد عم  "كأمَّا الككفيكف فذىبكا إل  أفَّ نياية أ كؿ الكممة ثبلثة، كم:  أبك حياف كيقكؿ
ذا ُسسل  ل(، فاختم كا فيو، فمنيـ مف قاؿ ال يزف شيسا  مف ذلؾ، كاا ْع ار( ك)سا اْرجا الثبلثة نحك )جا
عف كزنو قاؿ ال أدرؼ. كمنيـ مف يزف، كاختمف ىؤالء، فمنيـ مف ينطق بم ع ما زاد عم  

ْع ار(الثبلثة، فيجعل كزف  ل()فاْعمار(، ككزف  )جا بل ( نق )سا اْرجا ْمجا ل ذلؾ عف ال راء عف قكـ مف )فاعا
ْع ار(النحكييف. كمنيـ مف جعل الزاسد في  ما قبل اآلخر فيجعل كزنو )فاْع ابل (. كمنيـ مف يزف  )جا

ل(مثل:  ْع ار( ك)سا اْرجا ككزننا. فنقكؿ: فعمل كفعمل مع المنقاد زيادة ما زاد عم  ثبلثة، كلذلؾ  )جا
 ُيجرؼ البلـ. 

أنو ال يككف شيسا  بل إْف بقي حرؼ تركو بم ظو فكزنو كقاؿ بعض أ حابنا زعـ ال راء 
ْف جعمتيا في مقابمة العيف كال اء  )فاْعمار(في جع ر  ْف جعمت الثبلثة في مقابمة الجيـ، كال اء، كاا كاا

كالراء. قمت: جع ل أك في مقابمة الجيـ كالعيف كالراء قمت: فع ل. كيقع ال رؽ بيف الزاسد كاأل مي 
أ التو بأنو ليس حركؼ الزيادة أال ترػ أفَّ ال اء كالراء ال تقع أبدا  لبس فييما. بأفَّ المن ي يعمـ 

فال رؽ في زرقـ كنحكه مما في ميمو خبلؼ أنو إْف كانت أ مية فكزنو رع ل أك زاسد ف عمـ فييا 
لبس قاؿ كالمبس في مذىب الب رييف؛ الشتراؾ جع ر كقردد في أفَّ كزنيما فعمل، فبل يقع ال رؽ 

الزاسد كاأل مي. كأيةا  في مثل الخماسي خركج عف كبلـ العرب يقكلكف في نحك فرزدؽ  بيف
ف عمل فيحذؼ ثبلث المات كذلؾ م قكد في كبلميـ أال ترػ أنو ال ُيح ع مثل س يرج. انتي . 
ال لكاف  كىذا كمو خبط مف الككفييف ألنا ال نذىب إل  زيادة حرؼ إال إذا قاـ الدليل عم  ذلؾ كاا

ذ يدعي أ الة اليمزة في أحمر كنحكه، لكف لما كاف المعن  فيو أنو شيء لو حمرة لمدع إ
كعممنا أفَّ األحمر لـ يت ق مع الحمرة ات اقا  لـ ُيق د، كما ات ق مع أحمد في اليمزة، كالحاء 
كالميـ، بل عممنا باالستقراء أنيـ لحظكا في أحمد ل ع الحمرة، ككذلؾ في محػمد كأحمد حكما 

اليمزة كال دليل يقتةي لنا أْف نحكـ في راء جع ر بالزيادة كما اقتةي لنا في ىمزة أحمد بزيادة 
 فكذلؾ افترقا، كسنذكر الدالسل. 

فإْف قمت: إذا كاف تكرير البلـ داللة عم  أ الة الحرؼ فكيف جعمتمكه مقاببل  لمزاسد في 
فعمل فبل فرؽ إذف بينو كليف بعض المكاةع، كذلؾ في نحك: كزف قردد؛ ألنيـ يقكلكف أفَّ كزنو 
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س رجل كليف جع ر في الكزف مع حكميـ بزلادة أحد المةع يف فقد جعل المبس بيف كزف الزاسد 
 كاأل مي.

قمت: ال رؽ بينيما يتةح بالمكزكف ال بالكزف؛ ألفَّ كل حرؼ متةاعف زاسد عم  
تةعيف مف الثبلثي نحك الثبلثة نحكـ بزيادتو إال إْف قاـ دليل عم  زيادة ما سكاه، فيككف ال

 مكرر كالتكرار لقياـ الدليل عم  أفَّ ذلؾ مشتق مف المكرر. 

 فإْف قمت: ىبل ذكرت أحد المةاع يف بم ظو.

 فقمت: كزف قردد فعمر إذا قمنا الزاسد ىك األخير، كفعمل إْف قمنا ىك األكؿ.

لجميع  قمت: زيادة التةعيف مخال ة؛ لزيادة حركؼ سألتمكنييا مف حيث أنيا عامة
الحرؼ، ف رقكا فييما في الكزف بإحدػ دالي قردد لـ يتبيف مف الكزف كيل زيادتيا فمما لـ ترد 

 من ردة أ بل  لـ يجعمكىا من ردة في الكزف. 

 فإْف قمت: ما فاسدة كزف الكممة بال عل؟

قمت: فاسدتو التك ل إل  معرفة الزاسد األ مي عم  سبيل االخت ار أال ترػ أنؾ إذا 
 ما كزف أحمر؟سألت 

قمت: أفعل، فيعمـ بذلؾ زيادة اليمزة كىك أخ ر مف أْف تقكؿ: اليمزة ألحمر زاسدة، 
كيظير فاسدة كثرة الكزف أنو إذا كاف في الكممة زكاسد كثيرة، نحك: استخراج تقكؿ: است عاؿ، فيذا 

ذا ما ذىب إل يو ال راء أخ ر مف أف تقكؿ األلف كالسيف كالتاء كاأللف في استخراج زكاسد. كاا
فإنو ينص إل  تكثير أمثمة ما يزف كثرة ال ينةبط لكثرة أشخاص المكزكف، ككثرة اختبلؼ 
حركفو، أال ترػ أنو يجيز كزف جع ر تمؾ األكجو الثبلثة كىي مادة مركبة مف )ج ع ؼ ر(، 
كيعمل مثل ذلؾ في سميب كنحكه نحك قمطر كجرشع كزلرج كمكاد كل كممة مف الرلاعي 

ينح ر أؼ لمقابمتيا األ كؿ في الكزف بيذه األحرؼ التي ىي: ال اء كالعيف  كالخماسي ال
 كالبلـ".                              
 التوضيح والتحميل:             

   .ةابط الميزاف ال رفي عند الككفييفعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حيافما  ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة. ، كالسيكطي الشاطبيككافق   



 928 

 : وتشتمل عمى:الصرفيةالشواىد : ثانياا 
 كمف النماذج التي تبرىف ذلؾ، ما يمي:: القرحف الكر ـ - أ

 وزف امرئ 

ب تح العيف  ل  عا لجرمي إل  أف كزنو فا اكاختم كا في كزف امرغ: فذىب : " يقكؿ أبك حياف  
ألنو  راء  مْ كف، أك جمع تكسير قمت أا ؤُ را و كجمعتو بالكاك كالنكف قمت ما كلذلؾ قاؿ: إف سميت ب

باْيفا   :قاؿ تعال بسككف العيف،  ل  عْ بف شقير إل  أف كزنو فا  ف. كذىب أبك بكرعم  مثاؿ ابْ 
ْمِبِو  قا  ."فإنما غيره كما غيرت أشياء كثيرة في النسب سيّ را كمف قاؿ في النسب ما  ،اْلماْرِء كا

 ح والتحميل:التوضي  

 .عند النحكييف (فـ)كزف  ابف مالؾ عم أةاؼ أبك حياف   

 المرادؼ ما ذكره أبك حياف. ككافق  

 :نماذج التي اشتممت عم  ىذا األمر ما تتةمنو المسألة اآلتيةكمف ال :الشعر - ب
 عدـ وجوب وجواز الفصل بيف الالـ والفعل بػ قد(

 ".غير متعمق بو جار سابق" : قاؿ ابف مالؾ

"كنقص الم نف قيدا  آخر، كىك أْف ال يككف ال عل المةارع الخالي :  أبك حياف قكؿكي
مف حركؼ التن يس المقسـ عميو المستعمل المثبت غير متقدـ المعمكؿ، كقد ف ل بينو كليف 
البلـ بقد، فإفَّ فيو الشركط التي ذكرىا، كمع ذلؾ ال يجب دخكؿ النكف فيو، كال يجكز بل يمتنع، 

  لقد يذىب خالد(، كال يجب كال يجكز )لقد يذىبفا خالد( بالنكف، كقاؿ امرغ القيس:نحك: )كهللا

ػػػػػػوُ  ػػػػػػْرِء ِعْرسا ماػػػػػػ  الما ػػػػػػْد ُأْ ػػػػػػبي عا  كػػػػػػذابِت لاقا
 

ػػػػػػػػاِلي  ػػػػػػػػا الخا ّف ِبيا  "كاأْمناػػػػػػػػُع ِعْرِسػػػػػػػػي أْف ُيػػػػػػػػزا
 التوضيح والتحميل:              

 .ف البلـ كال عل بػ)قد(عدـ كجكب كجكاز ال  ل بيعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  ناظر الجيش، ك كاتبع المرادؼ

 ما ذىب إليو أبك حياف. ككافق السميف الحمبي، كابف عادؿ الحنبمي
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 كنقدـ نمكذجيف عم  ذلؾ، ىما: :أقواؿ العرب - ت
 إبداؿ سيف  ِسيَّما( تاة

ما، كما قالكا في الناس: اء، فقالكا: ال تيَّ ما تكقد أبدلت العرب سيف سيَّ "أبك حياف : قاؿ 
ِمِؾ النَّا تُقْل أاُعكُذ ِبرابِّ النَّا النات، كفي األكياس: األكيات، كقاؿ بعةيـ           ِإلاِو  تما

 ."ت النَّا

 التوضيح والتحميل:             

 .إبداؿ سيف )ِسيَّما( تاءأبك حياف عم  ابف مالؾ استدرؾ

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.ككافق السيكطي 
 

 ما جاة عمى فعالف مؤنثو فعالنة نحو  أْلياف( و َخْمَصاف(

 ".ةيّ دِ سا ألية   معْ بلنة عف فا عْ  ا فيو بِ  كشبيو لبلستيناءِ  فا راا كْ سا  ك رؼُ " : قاؿ ابف مالؾ

ة يانا ألْ  ة  جا عْ ، كنا أْلياف ش  بْ ما عده غيره قكؿ العرب كا ك نق و مما ك ":  أبك حياف كيقكؿ
افكرجل  ْم ا افلية في  -ب تح الخاء -خا ْم ا  ".حكاىا سيبكيو خا

 كقمُت في ذلؾ: : " كيقكؿ المرادؼ

ِزدْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاناا ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيِيفَّ  كا ْم ا  خا
 

ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  عا  كاأْلياناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا" ُليا
 التوضيح والتحميل:              

ياف( ما جاء عم  فعبلف مؤنثو فعبلنة نحك )ألْ عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 
اف( ْم ا  .ك)خا

 .ذكره أبك حيافما  ناظر الجيش، ك ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ
 .ككافق السيكطي ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة
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 : وتشتمل عمى:الصرفيةاألصوؿ : ثالثاا 
 كيتةح ىذا األمر في النمكذج اآلتي:: السماع - أ

 الخالؼ في قمب  حادي عشر(

 ".التركيب حادؼ عشر كحادية عشرةفيقاؿ في " : قاؿ ابف مالؾ

كحكي الكساسي أنو سمع مف األزد أك بعض عبد القيس: كاحد أبك حياف : " كيقكؿ
ّحدا ياِحدُ  ، فاؤه مكاف عشرا  مقمكب مف كاحدا  كحادؼ عشرا . عشر. كىذا ىك القياس إذ فعمو كا

 عمت عينو مكاف فاسو.المو، فانقمبت ياء لكسر ما قبميا، كجُ 

الكاحد الزاسد يسكؽ  سكؽ، كأفَّ ك، أؼ: يا حدُ ليس بمقمكب، بل ىك مف قكلؾ يا كقاؿ ال راء: 
 العشرة، كىك معيا. كأنشد ال راء:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدؼ ـُ حا ْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كاالظَِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت عا  أاْنعا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلْي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااِدؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأانَُّيفَّ ِبأاعا  كا
 

 ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُفْمفا ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مابلاِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا ِجياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ 
 التوضيح والتحميل:              

 .في قمب )حادؼ عشر(خبلؼ النحكييف اف عم  ابف مالؾ استدرؾ أبك حي

إال أنو أةاؼ قكال  لمكساسي يعةد ما ذكره أبك حياف في ىذه المسألة.  ابف عقيلكاتبع 
  ىذه المسألة.

كنحا أبك حياف ما ذىب إليو ابف سيده في ىذا االستدراؾ، ككافقيـ السيكطي في ذلؾ 
 أيةا .

 يقدمو النمكذج اآلتي:كأكةح مثاؿ عم  ذلؾ ما  :القياس - ب
 جواز مجية ما شّذ عف العرب عمماا عند النسب إليو  

ِمّي("." : قاؿ ابف مالؾ ْيماة( )ُفعا  ُيقاؿ في )ُفعا

 (زلني)ك (زلاني)كنسبت إليو لـ تقل:  زلينة، لك سميت رجبل  "فرع: :  أبك حياف كيقكؿ
ي كل ما شذت فيو العرب كىك مطرد ف -رحمو هللا تعال  -عم  القياس نص عم  ذلؾ سيبكيو
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عم  القياس ال عم  الشاذ  تنسبكأردت النسب إليو، فإنما  في النسب إذا سميت بو ف ار عمما  
 ". ي ير عمما   الذؼ كاف في النسب قبل أفْ 

 التوضيح والتحميل:             

 إليو.النسب  عند عمما   ما شّذ عف العرب جكاز مجيءعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

  .ذكره أبك حيافما  ناظر الجيش، ك ابف عقيل، ك اتبع المرادؼك 

 ما ذىب إليو أبك حياف في ىذه المسألة.  ككافق الشاطبي  

 كمثاؿ ذلؾ ما يتةمنو النمكذج اآلتي:: التعميل - ت
 عمة عدـ ىمز ياة  مقاييس( األولى

 ".في النحك" : قاؿ ابف مالؾ

قياس اسـ اآللة التي ُيقاس بيا، كىك "ك)المقاييس( جمع م :ابف ىشاـ األن ارؼ  كيقكؿ
حقيقة في الذكات، مجاز في المعاني، كلـ ُتيمز ياؤه أل التيا، كػ)معيشة( ك)معايش(، كلُبعدىا 
ف( ك)ةياِكف(، فيذه أمكر  ْيكا مف الطرؼ، كػ)طاككس( ك)طكاكيس(، كلتحرُّكيا في الكاحد، كػ)ةا

 ثبلثة، كل  منيا ُيستعمل بإيجاب الت حيح".
             ح والتحميل: التوضي

  .استدرؾ ابف ىشاـ األن ارؼ عم  ابف مالؾ عمة عدـ ىمز ياء )مقاييس( األكل 

 في ىذه المسألة.ما ذىب إليو ابف ىشاـ األن ارؼ  الشاطبيككافق 

 كيتةح ذلؾ مف خبلؿ المسألة اآلتية:: الجماع - ث
 الخالؼ في عدد مخارج الحروؼ

عشر مخرجا  عند الخميل كسيبكيو كاألكثريف، كذىب "كالمخارج ستة :  أبك حياف قاؿ
الجرمي كقطرب كال راء كابف دريد كابف كيساف عم  خبلؼ عددىا كال مخرج كاحد، كعند الخميل 

 كمف كافقو ثبلثة مخارج".
 التوضيح والتحميل:             

  .في عدد مخارج الحركؼخبلؼ النحكييف  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
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 ما ذكره أبك حياف.، كالسمسيمي المرادؼ كاتبع

 في ىذه المسألة. ابف يعيشككافق أبك حياف ما ذىب إليو 

 متفرقات: وتشتمل عمى:: رابعاا 
 كخير برىاف عم  ذلؾ ما يقدمو النمكذج اآلتي:: المعاني الصرفية - أ

 الحواج إلى الشية: لَ عَ أفْ مف معاني 

، كىك لمتعدية، أك لمكثرة، أك لم يركرة، أك لا عا مف أمثمة المزيد فيو أفْ " : قاؿ ابف مالؾ
لئلعانة، أك لمتعريض، أك لمسمب، أك إلل اء الشيء بمعن  ما  يغ منو، أك لجعل الشيء 
 احب ما اشتق مف اسمو، أك لبمكغ عدد، أك زماف، أك مكاف، أك لمكافقة ثبلثي، أك إلغناسو 

 ".لعنو، أك لمطاكعة فعا 

اج إل  الشيء، كلـ يذكره الم نف، كذكر ذلؾ أىل كىك اإلحك : " أبك حياف كيقكؿ
، كأحكج إل  الطمب، كقالكا: طمبت الرجل إذا أعطيتو ما طمب".    المية، قالكا ما يطمب إذا باُعدا

 التوضيح والتحميل:             

 .اإلحكاج إل  الشيء ، كىك:مف معاني أْفعالا معن  عم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  كاتبع المرادؼ

 كأفةل نمكذج عم  ذلؾ، ىك:: المنظومات الشعر ة الصرفية - ب
 الصفات المؤثرة في الدغاـ كػ الصفير( و التفشي( و االستطالة(

 ".ك ما جاكرىاأل  مخارجيا إلقاب الحركؼ نسب أما سكػ ىذه مف ك " : قاؿ ابف مالؾ

عم    ات الحركؼ عم  ما ذكر الم نف... "كقد انقة  الكبلـ :  أبك حياف كيقكؿ
 كقد نظمتيا أنا مع زيادة بعض أك اؼ في أبيات عم  طريق اليزؿ، فقمت:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّ  لاُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاِطيلٍ  ىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكٍ  أناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أغا
 

ػػػػػػػػػػػاراْت الػػػػػػػػػػػناْ سا  اْشػػػػػػػػػػػتادّ  ُكماّمػػػػػػػػػػػا   راْخػػػػػػػػػػػكاه  ا
، أىِمػػػػػػػػػػػُس   ػػػػػػػػػػػْكؿا ُىػػػػػػػػػػػكا  القا ػػػػػػػػػػػرُ  كا  سػػػػػػػػػػػبِّ  ياْجيا

 
ّذا  ػػػػػػػػػػػػػػا كااِا ػػػػػػػػػػػػػػْت، ما ػػػػػػػػػػػػػػرا عْمػػػػػػػػػػػػػػ ِاْنخا اةا  كاهأْظيا

ْ ػػػػػػػػػػػػػل، فاػػػػػػػػػػػػػْتحُ   َـّ  الكا  ىاْجػػػػػػػػػػػػػرا   ُأْطِبػػػػػػػػػػػػػقا  ثُػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ْيٍر،  ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  ِب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  كالقا ْمقا  ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػِجكاه قا
ْىػػػػػػػػػػػػرا ، الفا   َـّ  دا  ذا ِاْنِحػػػػػػػػػػػػّراؼ ِاْغتاػػػػػػػػػػػػّدػ ثػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػّر، كفاّشػػػػػػػػػػػػا  راْت  السِّ  ناْحػػػػػػػػػػػػكاه" ُمػػػػػػػػػػػػذ تاّكػػػػػػػػػػػػرا

 



 933 

ـٍ آخر أبك حياف كيقكؿ "كقد أىمل الم نف مما ذكر الناس في ال  ات : في مقا
 اإلدغاـ حركؼ ال  ير".المؤثرة في 

 التوضيح والتحميل:             

)ال  ير( ك)الت شي( كػال  ات المؤثرة في اإلدغاـ  عم  ابف مالؾ أبك حيافاستدرؾ 
   .ك)االستطالة(

  .ذكره أبك حياف في ىذه المسألةما  ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ

 
 مجية جمع المذكر والمؤنث السالـ مف جموع القمة

 كأمثمتيا: )أفُعل(، )أفعاؿ(، )أفِعمة(، كمنيا )ِفعمة("." : ف مالؾقاؿ اب

 "كقد جمعيا بعض النحكييف في قكؿ الشاعر::  أبك حياف كيقكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ كأْفِعماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   ِبأْفُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل كِبأْفعا
 

دِ   ػػػػػػػػػػػدا ِفْعماػػػػػػػػػػػٍة ُيعػػػػػػػػػػػراُؼ األْدناػػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػف العا  "كا
دباج استدركو يذكر فيو كزاد عم  ىذا البيت بيتا  األستاذ أبك الحسف عمي بف جابر ال 

جمع السبلمة، كأنو مف جمكع القمة أنشدنيو شيخنا أبك عمي بف عبد العزيز بف أبي األحكص 
 كىك قكلو: -رحميما هللا -فيما قرأتو عميو لشيخو أبي الحسف المذككر

ػػػػػػػػػػا ْعيا اِخػػػػػػػػػػل ما ْمػػػػػػػػػػِع أْيةػػػػػػػػػػا  دا ػػػػػػػػػػاِلـ الجا سا  كا
 

ػػػػػػػػا كاالا تاػػػػػػػػِزدْ    "ِفػػػػػػػػي ذالاػػػػػػػػؾ الُحْكػػػػػػػػـ، فااْح اْظيا
 التوضيح والتحميل:              

   .مجيء جمع المذكر كالمؤنث السالـ مف جمكع القمةعم  ابف مالؾ  أبك حيافاستدرؾ 

 ما ذكره أبك حياف.، كالسمسيمي ابف عقيل، ك كاتبع المرادؼ

 حياف في ىذه المسألة. إل  ما قالو أبك عبد القادر البيدادؼكذىب 
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 نتائج البحث:
 النتاسج اآلتية: كقف البحث عم 

( ثمانماسػة كثمػاف كخمسػيف مسػألة، كلمػغ 858بمغ مجمكع مساسل استدراؾ الشراح عم  التسييل ) -1
 %( تقريبػا  بالنسػبة إلجمػالي المسػاسل.64( مسػألة، بنسػبة )543)ما اشترؾ فيػو أكثػر مػف شػارح 

كقػد  مػف الشػراح: األكل : ما ات ػق فيػو أغمػب الشػراح، أؼ أرلعػة فػأكثر كأنيـ يتكزعكف إل  فستيف:
%( 11%( مػف المسػاسل المشػتركة، كلنسػبة )18( ثػبلث كمسػة مسػألة، بنسػبة )103بمغ عددىا )

كالثانيػة: مػا ات ػق فيػو  مف إجمالي مسػاسل االسػتدراؾ، تػدرجت كثابػة االسػتدراؾ بػيف أرلعػة كسػتة.
(، 3-2)أؼ يبػػدأ بػػاثنيف كيقػػل عػػف أرلعػػة  بعػػض الشػػراح فػػي اسػػتدراكاتيـ عمػػ  التسػػييل كشػػرحو:

%( مػػف إجمػػالي 51%( مػػف المسػػاسل المشػػتركة، ك)81( مسػػألة، بنسػػبة )440كقػػد بمػػغ عػػددىا )
 مساسل االستدراؾ، كقد ت اكتت نسبة البعةية بيف االثنيف كالثبلثة.

كتابي التسييل كشرحو البػف مالػؾ، ككتػاب  :تةمف البحث قراءة ألىـ كتب التراث العرلي، كىي -2
كىػـ:  ككتب شارحي التسييل تبلميذ أبي حياف األندلسي، األندلسي، التذييل كالتكميل ألبي حياف

كالتػي تعػد مػف أجػل  )المرادؼ، كابف ىشػاـ األن ػارؼ، كابػف عقيػل، كالسمسػيمي، كنػاظر الجػيش(،
 كتب جامعة لمادة غزيرة مف المساسل النحكية كال رفية كالميكية. لككنيا ؛كتب النحك العرلي

اكات، كلياف أىميتيػا فػي الميػة العرليػة متةػمنة أىػـ الكتػب التػي عرج البحث إل  تعريف االستدر  -3
 أل ت في االستدراكات عند النحكييف كالميكييف قديما .

لقػػد أبػػاف البحػػث أفَّ االسػػتدراؾ م يكمػػو أكسػػع مػػف االعتػػراض؛ لكػػكف أفَّ الثػػاني جػػزء مػػف األكؿ،  -4
ـ، أمػا االعتػراض فيػك نقػض فاالستدراؾ ال يحتمل الخطأ في الكبلـ فرلما كػاف شػيء فػات المػتكم

لكبلـ السابق كليس ىذا في االسػتدراؾ. فػاالعتراض يحمػل معنػ  التةػاد، أمػا االسػتدراؾ فأكسػع 
 مف التةاد، فيك أعـ مف االعتراض.

كتةػػػمف البحػػػث عمػػػل مكازنػػػة بػػػيف شػػػارحي التسػػػييل فػػػي شػػػركحيـ مػػػف حيػػػث أسػػػماء الشػػػركح،  -5
سػػػيكلتيا ك ػػػعكلتيا، كشػػػكاىدىا كأمثمتيػػػا،  كخطبيػػػا، كمتنيػػػا، كأسػػػمكليا، كآليػػػة شػػػرحيا فػػػي مػػػدػ

 كم ادرىا، كالتنظيـ كالترتيب ألبكابيا كف كليا.
كأظير البحث أفَّ كتاب التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل ألبي حياف األندلسي مػف أكفػ   -6

الشػػركح كأكسػػعيا قػػد جمػػع فيػػو أبػػك حيػػاف كػػل مػػا تنػػاثر مػػف آراء النحػػاة المتقػػدميف عمػػ  اخػػتبلؼ 
رليـ كمنػػازعيـ، ككسػػمو بأنػػو كتػػاب  "قػػد جمػػع مػػف ىػػذا العمػػـ مػػا ال يكجػػد فػػي كتػػاب كفاػػراعا بمػػا مشػػا

حػػازه تػػآليف األ ػػحاب". فشػػرح أبػػك حيػػاف التسػػييل شػػرحا  م  ػػبل ، كىػػك الػػذؼ فػػتح البػػاب عمػػ  
م ػػراعيو لمػػف جػػاء بعػػده؛ لػػذلؾ يعػػد ىػػذا الكتػػاب  الركيػػزة األسػػاس ألؼ شػػرح عمػػ  التسػػييل، إذ 
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يسػػتنيركف بػػو، فيزيػػدكف، أك يقممػػكف، أك يعترةػػكف، أك يكافقػػكف، فمػػـ يخػػل شػػرح مػػف  كػػاف الشػػراح
ذكر أبي حياف كشرحو، ككاف حةكره القكؼ كاةحا  فػي شػركح النحػاة كعػالـ، كنحػكؼ مػف أكػابر 

 العمماء كالنحاة.
كقػػد أظيػػر البحػػث مػػا احتػػكاه شػػرح أبػػا حيػػاف عمػػ  الكثيػػر مػػف المسػػاسل الخبلفيػػة بػػيف الب ػػرييف،  -7

لككفييف، كالبيدادييف، كاألندلسييف، كالميارلة، ناىيؾ عف ذكػره آراء العممػاء التػي ال عػد ليػا كال كا
ح ػػر، كال سػػيما أنػػو يعػػد مكسػػكعة شػػاممة ح ظػػت أغمػػب آراء نحػػاة األنػػدلس كمؤل ػػاتيـ النحكيػػة 
فػػػي كالميكيػػة التػػػي طػػكػ عمييػػػا الػػػزمف فأفقػػدىا أثرىػػػا عبػػػر التػػاريخ، فسػػػاىـ فػػػي ذكػػره ليػػػذه اآلراء 

الح ػاظ عمػ  الثػركة النحكيػة كال ػرفية كالميكيػة التػػي يمتمكيػا نحػاة األنػدلس منػذ قػركف كالتػي مػػف 
شأنيا رفع النحك العرلي إل  أعم  مستكياتو في ازدىار المية العرلية كتطكرىا. كىذا إف دؿ عم  

كاسػػتنباط شػيء فإنمػػا يػػدؿ قػػكة شخ ػيتو، كمكانتػػو العمميػػة، كقدرتػػو عمػ  ح ػػع كفيػػـ آراء النحػػاة، 
عمميػػػا كأحكاميػػػا، كمػػػا ذىبػػػكا إليػػػو، فمػػػـ يكتػػػف بنقػػػل مػػػا كرد عػػػنيـ فقػػػط، بػػػل كػػػاف ينػػػاقش آراءىػػػـ 
كعمميػػػـ، كيبػػػيف مكق ػػػو منيػػػا، مسػػػتندا  إلػػػ  الػػػدليل الكاةػػػح، كالنظػػػر الثاقػػػب، كىػػػذا مػػػا ظيػػػر فػػػي 

 استدراكاتو عم  ابف مالؾ بالكماؿ كالتماـ.  
إذ شػػرحو شػرحا  م يػدا  جعػػل فيػو تسػػييل ابػف مالػػؾ  كأكةػح البحػث معػػالـ شػرح التسػػييل لممػرادؼ، -8

يسػػػيرا  لمقػػػارغ كالباحػػػث، فيػػػك منيػػػل لمػػػف أراد أف ينيػػػل مػػػف شػػػرابو العػػػذب. حيػػػث أبػػػرز محاسػػػف 
التسييل، كجعمو قط ا  دانيا  طيػب الراسحػة حمػك المػذاؽ، كم تاحػا  لكػل طػارؽ ألبػكاب النحػك. فكػاف 

كيعكلػكف عميػو، كىػذا يػدؿ عمػ  براعتػو كحسػف لباقتػو م درا  كثيقا  لمنحػاة كال ػرفييف ينقمػكف عنػو 
 كاجتياده كانكبابو عم  كتب السابقيف كاالقتداء بيـ.

كأزاح البحث الستار عف شرح جديد مف شركح التسييل، أال كىك شرح ُخطبة التسييل البف ىشاـ  -9
األن ػػػػارؼ؛ إذ ىػػػػك شػػػػرح فػػػػي غايػػػػة اإليجػػػػاز كاالخت ػػػػار ال تتجػػػػاكز عػػػػدد  ػػػػ حاتو عػػػػف أرلػػػػع 

ف كػاف لػـ يسػتكعبيا كميػا بالشػرح ك  خمسيف   حة. عكف فيو مؤل و إل  تتبع أل اظ ابف مالؾ، كاا
كالت  يل، كييمب عم  ىذا الشرح استدراكات عم  ابػف مالػؾ  ػاحب المػتف فػي شػرحو، ككػذلؾ 
عمػػ  شػػيخو أبػػي حيػػاف فػػي كتابػػو التػػذييل كالتكميػػل فػػي ككنيمػػا لػػـ يشػػرحا خطبػػة كتػػاب التسػػييل. 

عػػاه فػػي اإلفاةػػة بػػذكر تمػػؾ االسػػتدراكات، كعمػػ  الػػرغـ مػػف  ػػير حجمػػو إال أنػػو األمػػر الػػذؼ د
مبلسيػػػة تتعمػػػق برسػػػـ الحػػػركؼ  يشػػػتمل عمػػػ  نكػػػت كفكاسػػػد نحكيػػػة ك ػػػرفية، كليكيػػػة، كببلغيػػػة، كاا

 ككتابتيا.
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كأشاد البحث بما تةمنو كتاب المساعد البف عقيػل، إذ ىػك شػرح مػكجز كتعميػق مخت ػر يجمػع  -10
ار إال أنو ُيكفي بحاجتو، كيحقػق مق ػكده كمػراده بأسػمكب مبسػط فػي غايػة بيف اإلطالة كاالخت 

حاطتػػو بتقػػارير كافيػػة  الكةػػكح كالبيػػاف لككنػػو يمتػػاز ب كاسػػد ككق ػػات نحكيػػة، ك ػػرفية، كليكيػػة، كاا
كمناقشػػػات مكةػػػكعية ىادسػػػة لمػػػذاىب النحػػػاة كآراسيػػػـ. إذ أظيػػػر فيػػػو ابػػػف عقيػػػل اىتمامػػػا  كاةػػػحا  

ف أنكاعيػػػا مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ، كالقػػػراءات، كالحػػػديث الشػػػريف، كالشػػػعر بالشػػػكاىد النحكيػػػة بمختمػػػ
 العرلي، كأقكاؿ العرب المأثكرة، كلياتيـ المتعددة.

كأةاؼ البحث التعرؼ عم  كتاب ش اء العميل لمسمسيمي الػذؼ ُيعػد مػف الشػركح الميمػة لتسػييل  -11
كب يسير بعيد عف التعقيػد، ابف مالؾ، التي تجمت فيو براعة مؤل و في عرض المادة العممية بأسم

إال أنػػػو يميػػػل إلػػػ  االخت ػػػار كاإليجػػػاز، كيبتعػػػد عػػػف المناقشػػػات النحكيػػػة فيػػػك يبػػػرز آراء نحكيػػػة 
ك رفية، كليكية، كمساسل خبلفية مكممػة بالشػكاىد بمختمػف أنكاعيػا تعزيػزا  لمقاعػدة النحكيػة، كىػذا 

  الم ػػادر النحكيػػة لػػدػ إف دؿ عمػػ  شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػ  سػػعة ثقافػػة السمسػػيمي كاطبلعػػو عمػػ
 المتقدميف كالمتأخريف إل  ع ره عم  حد السكاء.

كعرج البحث الحديث عف كتاب تمييد القكاعد في شرح تسييل ال كاسػد لنػاظر الجػيش؛ لككنػو ُيعػد  -12
مكسكعة نحكية شاممة تةمنت شركح التسييل، فيك شرح مع ذكر خبل ة ألىـ الشركح، كشرح 

شرح الشارح ن سو، باإلةافة لككنػو جامعػا  لممباحػث النحكيػة التػي ابف مالؾ، كشرح أبي حياف، ك 
جمعت مف م ادر متعددة كمتنكعة مف مؤل ات النحاة كأقكاليـ سكاء أكانت مشيكرة أك ميمػكرة، 
كالتػػػي تشػػػتمل عمػػػ  اآلراء كاألحكػػػاـ النحكيػػػة كال ػػػرفية، كالمسػػػاسل الخبلفيػػػة، كال كاسػػػد كالتنبييػػػات 

ة دقػاسق النحػك. كمػا كيحتػكؼ عمػ  األجكبػة الجيػدة عػف اعتراةػات أبػي الميمة كالم يدة فػي معرفػ
حيػػػاف عمػػػ  ابػػػف مالػػػؾ التػػػي تظيػػػر مػػػدػ انت ػػػاره البػػػف مالػػػؾ كفػػػق رؤيتػػػو ال ػػػحيحة فػػػي بمػػػكرة 
األحكاـ النحكية مػف خػبلؿ ت نيػدىا كتحميميػا ُمحتجػا  باألدلػة السػاطعة كالبػراىيف القاطعػة كالشػكاىد 

نمػػػا تعػػػرض ليػػػا بالشػػػرح القكيػػػة المناسػػػبة لػػػذلؾ، فيػػػك  لػػػـ يكتػػػف بسػػػرد آراء السػػػابقيف كمػػػذاىبيـ كاا
 كالتعميق؛ كحججو قكية سكاء أاردَّ المذىب أـ أخذ بو.

التسػػػػييل كشػػػػرحو  فػػػػي كتابيػػػػوأةػػػػاؼ أبػػػػك حيػػػػاف فػػػػي كتابػػػػو التػػػػذييل كالتكميػػػػل عمػػػػ  ابػػػػف مالػػػػؾ  -13
 استدراكات كثيرة ذات فكاسد كبيرة في الدرس النحكؼ.

حيػػاف كتبلميػػذه شػػارحي التسػػييل عمػػ  ابػػف مالػػؾ فػػي كتابيػػو التسػػييل  لقػػد شػػممت اسػػتدركات أبػػي -14
كشرحو جميع أبكاب التسييل ما عدا ثبلثة أبكاب فقط، ىي: باب اإلخبػار، كالمق ػكر كالممػدكد، 
كالتقاء الساكنيف. إذ بميت ىذه األبكاب سبعة كسبعيف بابا  مػف أ ػل ثمػانيف بابػا  مػف عػدة أبػكاب 

 التسييل.
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كتبلميذه شارحي التسييل فيما استدرككه عم  ابف مالػؾ مػف آراء نحكيػة اشػتممت  تكسع أبك حياف -15
عم  أنػكاع كثيػرة، ىػي: الحػدكد كالتعري ػات، كالمسػاسل النحكيػة كال ػرفية، كالم ػطمحات النحكيػة 
كال ػػػػرفية، كاإلعرابػػػػات النحكيػػػػة، كاألكزاف ال ػػػػرفية، كالخبلفػػػػات النحكيػػػػة كال ػػػػرفية، كالمػػػػذاىب 

 فية.النحكية كال ر 
طالػػت اسػػتدراكات أبػػي حيػػاف كتبلميػػذه شػػارحي التسػػييل جميػػع المػػذاىب النحكيػػة مػػف ب ػػرييف،  -16

 كككفييف، كبيدادييف، كغيرىـ.
 ذكػػر الشػػكاىد النحكيػػة عمػػ  ابػػف مالػػؾ كتبلميػػذه شػػارحي التسػػييلتةػػمنت اسػػتدراكات أبػػي حيػػاف  -17

ف، كالشػػػعر العرلػػي، كأقػػػكاؿ بأنكاعيػػا كػػػالقرآف الكػػريـ كقراءاتػػو، كالحػػػديث النبػػكؼ الشػػريكال ػػرفية 
 العرب. 

 األ ػػػكؿ النحكيػػػة عمػػػ  ابػػػف مالػػػؾ كتبلميػػػذه شػػػارحي التسػػػييل اسػػػتدراكات أبػػػي حيػػػاف كاشػػػتممت -18
التػػػػي تناكليػػػػا النحكيػػػػكف فػػػػي مؤل ػػػػاتيـ النحكيػػػػة، كالتػػػػي تةػػػػمنت السػػػػماع، كالقيػػػػاس،  كال ػػػػرفية

 كالتعميل، كاإلجماع.
مت رقػػات أخػػرػ تشػػمل ليػػات العػػرب  سػػييلكتبلميػػذه شػػارحي الت اسػػتدراكات أبػػي حيػػافكتةػػمنت  -19

لمنػػػاظرات النحكيػػػة، كمعػػػاني الحػػػركؼ، كالمعػػػاني ال ػػػرفية، كالمنظكمػػػات كليجاتيػػػا، كاألمػػػالي كا
 الشعرية ال رفية.

مف خػبلؿ اسػتدراكاتيـ  التسييل يحر ايج أبي حياف األندلسي كتبلميذه شكتناكؿ البحث معرفة من -20
ع ابػػف مالػػؾ  ػػاحب التسػػييل كشػػرحو فػػي مسػػاسل عمػػ  ابػػف مالػػؾ؛ إليةػػاح أسػػاليب تعػػامميـ مػػ

 االستدراؾ. مع تبييف عبلقة كل شارح مع غيره مف شارحي التسييل، كمدػ درجة تأثره بذلؾ. 

 صيات : التو 
بدراسة االستدراكات النحكية كال رفية لدػ شارحي التسييل في القػركف الثبلثػة المتػأخرة، أك ي  -1

عشر؛ لتكشػف عمػا أةػافو البلحقػكف عمػ  السػابقيف مػف  كىي: القرف التاسع، كالعاشر، كالحادؼ
 مساسل كآراء جديدة لف يذكرىا أحد مف قبل.

الم قػػػكد، كالمخطػػػكط  األندلسػػػي أدعػػػك البػػػاحثيف بةػػػركرة البحػػػث كالتنقيػػػب عػػػف تػػػراث أبػػػي حيػػػاف -2
 كغيرىػػا. خا ػػة، ككتػػاب إعػػراب القػػرآف، كالتجريػػد ألحكػػاـ سػػيبكيو، كالتكميػػل فػػي شػػرح التسػػييل،

كشػػرح التسػػييل  التسػػييل عامػػة، كشػػرح ابػػف ىػػانيء السػػبتي، كشػػرح ابػػف قدامػػة المقدسػػي،كشػػركح 
البػػػف ىشػػػاـ األن ػػػارؼ، كغيرىػػػا. كالعمػػػل عمػػػ  تحقيقيػػػا؛ ليسػػػت يد منيػػػا طػػػبلب العرليػػػة، فيػػػذكقكا 

   حبلكتيا بما فييا مف فكاسد ليكية، كنحكية، ك رفية، كغيرىا.
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لسي بشكٍل أكثر، إذ ىي مميسػة بػآراء نحػاة األنػدلس األند مؤل ات أبي حياف بدراسة أيةا   أك يك  -3
   المشيكريف كالميمكريف الذيف ةاعت مؤل اتيـ عبر السنيف.

جمػػػع اسػػػتدراكات النحػػػاة مػػػف أكؿ القػػػركف كآخرىػػػا تةػػػـ السػػػابق فػػػي البلحػػػق فػػػي ةػػػركرة أقتػػػرح ب -4
البمػداف  مكسكعة إلكتركنيػة مكحػدة؛ ليػتـ تناكليػا لػدػ البػاحثيف كالمتخ  ػيف فػي مختمػف أقطػار

 العرلية؛ لتككف خير شاىد عم  جيكد عمماء العرلية عبر السنيف.
كأك ي بإعادة النظر في دراسة مكقف أبي حياف األندلسي مف االستشياد بالحديث النبكؼ  -5

المطبكع كالمخطكط مميء باألحاديث النبكية الشري ة في الشريف إذ أفَّ كتابو )التذييل كالتكميل( 
لقكاعد النحكية، كىذا بعينو خير شاىد عم  تأييده االستشياد باألحاديث استشياده عم   حة ا

ْف كاف كفق قكاعد معينة، فيذا بالطبع ين ي  النبكية التي تناكليا أبك حياف األندلسي في كتابو، كاا
 مقكلة مف يقكؿ: )أفَّ أبا حياف األندلسي لـ يستشيد باألحاديث النبكية(.

  

 له وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنياهلل على سيدنا حممد وآ لوص
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 والمراجع مصادرال
 القرحف الكر ـ -
 المصادر والمراجع العربية: -

. رساسل مت رقة )ماجستير شرح الجزكلية. (ق1424-ق1423-ق1406)األبذؼ، أبك الحسف عمي بف محػمد 
، تحقيق: مجمكعة مف المحققيف، كىـ: سعد بف مشيب األسمرؼ. كسعد حمداف اليامدؼ. كحسف كدكتكراه(

بف ن اع الحرلي. كمعتاد بف معتق الحرلي. كمحػمد بف جمل الزىراني. إشراؼ الدكتكر: سعد بف حمداف 
 اليامدؼ. كالدكتكر محػمد إبراىيـ البنا. السعكدية: جامعة أـ القرػ.

 
  .مجمع المية العرلية. القاىرة: دار الدعكة. المعجـ الكسيط يف.، كآخر إبراىيـ م ط  

 
 .دار الكتاب العرلي. بيركت: 1ط تحقيق: أشرؼ أحمد عدرة. ـ(.1994ابف األبرص، عبيد )

 
. السعكدية: الدرة المةية في شرح األل ية -ق(802برىاف الديف أبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكس  )، اإلبناسي
 .109:2كىي نسخة م كرة عف دار الكتب الم رية رقـ. 415قـر  .الممؾ سعكد جامعة

 
 . بيركت: عالـ الكتب.1. طالمستطرؼ في كل فف مستطرؼق(. 1419األبشييي، محػمد بف أحمد )

 
البسيط في شرح جمل ـ(. 1986ابف أبي الرليع اإلشبيمي، عبيد هللا بف أحمد بف عبيد هللا القرشي السبتي )

 . بيركت: دار اليرب اإلسبلمي.1ف عيد الثبيتي. ط. تحقيق: عياد بالزجاجي
 

، محػمد بف محػمد بف داكد ال نياجي ) ـك  دار ال ميعي. .متف اآلجركميةـ(. 1998ابف آُجرُّ
 

. بيركت: 1. تحقيق: فخر الديف قباكة. طاالختياريفـ(. 1999األخ ش األ ير، عمي بف سميماف بف ال ةل )
  كر.دمشق: دار ال -دار ال كر المعا ر

 
 . دار الكتب العممية :بيركت .2ط .ميدؼ محػمد نا ر الديف :تحقيق. ديكاف األخطلـ(. 1994األخطل )

 
. القاىرة: 1. تحقيق: ىدػ محمكد قراعة. طمعان  القرآفـ(. 1990األخ ش األكسط أبك الحسف المجاشعي )

 مكتبة الخانجي.
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 :تحقيق .النياية في غريب الحديث كاألثر .(ـ1979مد )ػالمبارؾ بف محأبك السعادات مجد الديف ، األثيرابف 
 .المكتبة العممية. بيركت: مد الطناحيػمحمكد مح -ؼ طاىر أحمد الزاك 

 
فتحي أحمد  :تحقيق البديع في عمـ العرلية.. (ق1420مد )ػالمبارؾ بف محأبك السعادات مجد الديف ابف األثير، 
  .معة أـ القرػ جا :السعكدية )مكة المكرمة(. 1. طعمي الديف

 
. الجامع الكبير في  ناعة المنظـك مف الكبلـ كالمنثكرق(. 1375) ابف األثير، ن ر هللا بف محػمد الجزرؼ 

 تحقيق: م ط   جكاد. مطبعة المجمع العممي.
 

  . بيركت: دار  ادر.المباب في تيذيب األنسابالجزرؼ.  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر الشيبانيابف األثير، 
 
. بيركت: 1. تحقيق: محػمد عكض مرعب. طتيذيب الميةـ(. 2001زىرؼ، أبك من كر محػمد بف أحمد )األ

 دار إحياء التراث العرلي.
 

مركز  -. السعكدية: جامعة الممؾ سعكد1ط .معاني القراءاتـ(. 1991األزىرؼ، أبك من كر محػمد بف أحمد )
 البحكث في كمية اآلداب.

 
 :تحقيق .شرح العكامل الماسة النحكية في أ كؿ عمـ العرلية .الجرجاكؼ  بف عبد هللا خالدزيف الديف  ،األزىرؼ 

 .دار المعارؼ . القاىرة:2. طالدكتكر البدراكؼ زىراف
 

الت ريح بمةمكف  أك شرح الت ريح عم  التكةيح ـ(.2000) الجرجاكؼ  بف عبد هللا خالداألزىرؼ، زيف الديف 
 .الكتب العممية دار. بيركت: 1. طالتكةيح في النحك

 
. تحقيق: محػمد نكر الحسف شرح شافية ابف الحاجبـ(. 1975محػمد بف الحسف الرةي ) ،اإلستراباذؼ

 كآخريف. بيركت: دار الكتب العممية.
 

. تحقيق: عبد المق كد محػمد عبد شرح شافية ابف الحاجبـ(. 2004اإلستراباذؼ، ركف الديف حسف بف محػمد )
 لثقافة الدينية.. مكتبة ا1المق كد. ط

 
. تحقيق: عبد الرحيـ منار اليدػ في بياف الكقف كاالبتداـ(. 2008األشمكني، أحمد بف عبد الكريـ بف محػمد )

 الطرىكني. القاىرة: دار الحديث.
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. بيركت: دار الكتب 1. طشرح األشمكني عم  أل ية ابف مالؾـ(. 1998األشمكني عمي بف محػمد بف عيس  )
 العممية. 

 
تحرير التحبير في  ناعة الشعر كالنثر كلياف أبي اإل بع العدكاني، عبد العظيـ بف الكاحد بف ظافر.  ابف

. تحقيق: الدكتكر ح ني محػمد شرؼ. الجميكرية العرلية المتحدة: المجمس األعم  لمشسكف إعجاز القرآف
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي. -اإلسبلمية 

 
المجمكع المييث في غريبي القرآف ـ(. 1988 -ـ1986حمد المديني )األ بياني، محػمد بف عمر بف أ

 . جدة: دار المدني.1. تحقيق: عبد الكريـ العزلاكؼ. طكالحديث
 

الدكتكرة فاسزة بنت تحقيق:  .إعراب القرآف لؤل بياني. ـ(1995مد )ػإسماعيل بف مح ، قكاـ السنةاأل بياني
 .الكطنيةمكتبة الممؾ فيد . الرياض: 1. طعمر المؤيد

 
. بيركت: دار 3، كغيره. طإحساف عباس تحقيق: .األغانيـ(. 2008األ  ياني، أبك ال رج عمي بف الحسيف )

  ادر.  
 

. تحقيق: أحمد محػمد األ معيات اختيار األ معيـ(. 1993األ معي، أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب )
 . م ر: دار المعارؼ.7عبد السبلـ محػمد ىاركف. ط -شاكر

 
. دمشق: دار 1. تحقيق: حاتـ  الح الةامف. طاإلبلـ(. 2003أل معي، أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب )ا

 البشاسر.
 

عبد الح يع  :تحقيق (.كشرح)ركاية  ديكاف العجاج .(ـ1971أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب ) األ معي،
 .مكتبة أطمس :دمشق .السطمي

 
.خبارهديكاف أعش  ىمداف كأـ(. 1983أعش  ىمداف )  . تحقيق: حسف عيس  أبك ياسيف. الرياض: دار العمـك

. شرح كتعميق: محػمد حسيف. م ر: مكتبة اآلداب. ديكاف األعش  الكبيراألعش  الكبير، ميمكف بف قيس. 
 المطبعة النمكذجية.

 
. بيركت: 1. تحقيق: م ط   عمياف. طشرح شعر المتنبيـ(. 1992ابف اإِلفِميمي، إبراىيـ بف محػمد بف زكريا )

 مؤسسة الرسالة.
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المؤتمف كالمختمف في أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ ـ(. 1991اآلمدؼ، أبك القاسـ الحسف بف بشر )
 . بيركت: دار الجيل.1ؼ. كرنكك. ط تحقيق:. كبعض شعرىـ

 
حقيق: بركات يكسف . تأسرار العرلية. ـ(1999) عبد الرحمف بف محػمد البركات كماؿ الديف كأباألنبارؼ، 
 .دار األرقـ بف أبي األرقـ . بيركت:1ىبكد. ط

 
اإلن اؼ في مساسل الخبلؼ بيف  ـ(.2002األنبارؼ، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محػمد )

 .المكتبة الع رية :لبناف ) يدا( .1. طالنحكييف )الب رييف كالككفييف(
 

. تحقيق: حاتـ  الح الزاىر في معاني كممات الناسـ(. 1992) حػمدبف م األنبارؼ، أبك بكر محػمد بف القاسـ
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1الةامف. ط

 
. تحقيق: محػمد عبد الخالق المذكر كالمؤنثـ(. 1981األنبارؼ، أبك بكر محػمد بف القاسـ بف محػمد )

لجنة  -شؤكف اإلسبلمية المجمس األعم  لم -مراجعة: رمةاف عبد التكاب. م ر: كزارة األكقاؼ -عةيمة
 إحياء التراث.

 
. تحقيق: محػمد أبك ال ةل إبراىيـ. بيركت: األةدادـ(. 1987األنبارؼ، أبك بكر محػمد بف القاسـ بف محػمد )

 المكتبة الع رية.
 

. تحقيق: محيي الديف عبد إيةاح الكقف كاالبتداءـ(. 1971األنبارؼ أبك بكر محػمد بف القاسـ بف محػمد )
 ف رمةاف. دمشق: مطبكعات مجمع المية العرلية.الرحم

 
. بيركت: دار الكتب 2ط تحقيق: عبدأ مينا. .ديكاف حساف بف ثابت(. ـ1994) حساف بف ثابت األن ارؼ،
 العممية.

 
. 1. طت سير اإليجي جامع البياف في ت سير القرآفـ(. 2004محػمد بف عبد الرحمف الحسيني ) ،اإِليجي

 عممية.بيركت: دار الكتب ال
 

 .ىدية العارفيف أسماء المؤل يف كآثار الم ن يف. سماعيل بف محػمد أميف بف مير سميـإالباباني البيدادؼ، 
 . دار إحياء التراث العرلي :بيركت

 
. 5. تحقيق: السيد أحمد  قر. طإعجاز القرآف لمباقبلنيـ(. 1997الباقبلني، أبك بكر محػمد بف الطيب )

 م ر: دار المعارؼ.
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. مد زىير بف نا ر النا رػمح . تحقيق: حيح البخارؼ ق(. 1422)مد بف إسماعيل ػهللا مح عبد ، أبكخارؼ الب
 .دار طكؽ النجاة .1ط

 
. 3. تحقيق: محػمد فؤاد عبد الباقي.طاألدب الم ردـ(. 1989البخارؼ، أبك عبد هللا محػمد بف إسماعيل )

 بيركت: دار البشاسر اإلسبلمية.
 

. الرياض: جامعة التقييد الكبير في ت سير كتاب هللا المجيدأبك العباس أحمد بف محػمد،  البسيمي التكنسي،
 كمية أ كؿ الديف. -اإلماـ محػمد بف سعكد اإلسبلمية

 
 -. تحقيق: محمكد األرناؤكطالمطمع عم  أل اظ المقنعـ(. 2003البعمي، محػمد بف أبي ال تح بف أبي ال ةل )

 مكتبة السكادؼ.. 1كياسيف محمكد الخطيب. ط
 

عبد السبلـ : تحقيق كشرح .خزانة األدب كلب لباب لساف العرب. (ـ1997عبد القادر بف عمر )، البيدادؼ
 .مكتبة الخانجي. القاىرة: 4. طمد ىاركف ػمح

 
 . القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي.نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرالبقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف. 

 
. تحقيق: عبد العزيز الميمني. سمط الآللي في شرح أمالي القاليأبك عبيد عبد هللا بف عبد العزيز. البكرؼ، 

 بيركت: دار الكتب العممية.


. تحقيق: إحساف ف ل المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿـ(. 1971البكرؼ، أبك عبيد عبد هللا بف عبد العزيز )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1عباس. ط



. تحقيق: دار الكتب التنبيو عم  أكىاـ أبي عمي في أماليوـ(. 2000ك عبيد عبد هللا بف عبد العزيز )البكرؼ، أب
 . القاىرة: مطبعة دار الكتب الم رية.2مركز تحقيق التراث. ط -كالكثاسق القكمية 

 
. تحقيق: علاتحاؼ ال اةل بال عل المبني ليير ال ا(. ـ2001البكرؼ محػمد عمي بف عبلف ال ديقي الشافعي )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1ابراىيـ شمس الديف. ط
 

. تحقيق: خميل إبراىيـ العطية. بيداد: التق ية في الميةـ(. 1976الباندنيجي، أبك بشر اليماف بف أبي اليماف )
 مطبعة العاني.

 
تحقيق: محػمد عبد  .أكيلأنكار التنزيل كأسرار التق(. 1418البيةاكؼ، أبك سعيد عبد هللا بف عمر الشيرازؼ )

 . بيركت: دار إحياء التراث العرلي.1الرحمف المرعشمي. ط
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. 3. تحقيق: محػمد عبد القادر عطا. طالسنف الكبرػ ـ(. 2003البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي )
 بيركت: دار الكتب العممية.
 المحاسف كالمساكغ.البييقي، إبراىيـ بف محػمد. 

 
 . بيركت: دار القمـ.شرح ديكاف الحماسةزكريا يحي  بف عمي.  التبريزؼ، أبك

 
 . إدارة الطباعة المنيرية.2. طشرح الق اِسد العشرق(. 1352التبريزؼ، أبك زكريا يحي  بف عمي )

 
كزارة الثقافة كاإلرشاد  .النجـك الزاىرة في ممكؾ م ر كالقاىرة. يكسف أبك المحاسف جماؿ الديف، تيرؼ بردؼابف 

 .دار الكتب . م ر:ميالقك 
 

محػمد محػمد  . تحقيق:المنيل ال افي كالمستكف  بعد الكافي .يكسف أبك المحاسف جماؿ الديف ابف تيرؼ بردؼ،
 الييسة الم رية العامة لمكتاب. :م ر .سعيد عبد ال تاح عاشكر: تقديـ. أميف

 
عبد . تحقيق: بتياج بتطريز الديباجنيل اال ـ(.2000) العباس أحمد بابا بف أحمد، أبك التنبكتي التكركرؼ 

 .دار الكاتب(: طرابمس)ليبيا . 2. طالحميد عبد هللا اليرامة
 

 .نشكار المحاةرة كأخبار المذاكرةق(. 1391التنكخي المحسف بف عمي بف أبي ال يـ الب رؼ )
 

. 1. ططري يمد نبيل ػمح :جمع كشرح كتحقيق .ديكاف النمر بف تكلبـ(. 2000ابف تكلب، النمر العكمي )
 .دار  ادر بيركت:

 
 شعر ثابت قطنة العتكي. جمع كتحقيق: ماجد أحمد السامراسي. كزارة الثقافة كاإلعبلـ.ثابت قطنة، العتكي. 

 
دار  . بيركت:2ط. تحقيق األستاذ عبد مينا .ديكاف حساف بف ثابتـ(. 1994ابف ثابت، حساف األن ارؼ )

 .الكتب العممية
 

 . القاىرة: مكتبة القرآف.اإلعجاز كاإليجازبف محػمد بف إسماعيل. الثعالبي، عبد الممؾ 
 

 . تحقيق: حسف األميف. بيركت: دار مكتبة الحياة.خاص الخاصالثعالبي، عبد الممؾ بف محػمد بف إسماعيل. 
 

ديف . تحقيق: محػمد محيي الأبك الطيب المتنبي كما لو كما عميوالثعالبي، عبد الممؾ بف محػمد بف إسماعيل. 
 عبد الحميد. القاىرة: مكتبة الحسيف التجارية.



 946 

. تحقيق: عبد الرزاؽ الميدؼ. فقو المية كسر العرليةـ(. 2002الثعالبي، عبد الممؾ بف محػمد بف إسماعيل )
 . إحياء التراث العرلي.1ط

 
ح محػمد الحمك. تحقيق: عبد ال تا التمثيل كالمحاةرة. (.ـ1981عبد الممؾ بف محػمد بف إسماعيل )الثعالبي، 
 . الدار العرلية لمكتاب.2ط

 
. 1. تحقيق: إبراىيـ بف سميماف البعيمي. طشرح الت ريفـ(. 1999الثمانيني، أبك القاسـ عمر بف ثابت )

 مكتبة الرشد.
 

. م ر: المكتبة شرح أل ية ابف مالؾـ(. 2000ابف جابر اليكارؼ، أبك عبد هللا محػمد بف أحمد األندلسي )
 متراث. األزىرية ل

 
 . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.البياف كالتبييفىػ(. 1423الجاحع، عمرك بف بحر بف محبكب )

 
 . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.2ط .البياؿىػ(. 1418الجاحع، عمرك بف بحر بف محبكب )

 
اىرة: . تحقيق: عبد السبلـ محػمد ىاركف. القرساسل الجاحعـ(. 1964الجاحع، عمرك بف بحر بف محبكب )

 مكتبة الخانجي.
 

 . بيركت: دار الكتب العممية.2ط .الحيكافق(. 1424الجاحع، عمرك بف بحر بف محبكب )
 

 . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.المحاسف كاألةدادق(. 1432الجاحع، عمرك بف بحر بف محبكب )
 

. بيركت: دار 1ط. البر اف كالعرجاف كالعمياف كالحكالفق(. 1410الجاحع عمرك بف بحر بف محبكب )
 الجيل.

 
مخت ر كتاب   كة األدب كنخبة ـ(. )الحماسة الميرلية( 1991الجّراكؼ، أبك العباس أحمد بف عبد السبلـ )

 .. بيركت: دار ال كر المعا ر1. تحقيق: محػمد رةكاف الداية. طديكاف العرب
 

. 1. طمماء بإشراؼ الناشرجماعة مف الع. تحقيق كتاب التعري ات. (ـ1983مد )ػعمي بف مح، الجرجاني
 .دار الكتب العمميةبيركت: 
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كارـ(. 2009الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف ) رر في تاِ سِير اآلِؼ كالسُّ . تحقيق: طمعت دارُْج الدُّ
 . عماف: دار ال کر.1محػمد أديب شككر أمرير. ط - بلح ال رحاف

 
. تحقيق: محمكد دالسل اإلعجاز في عمـ المعانيـ(. 1992رحمف )أبك بكر عبد القاىر بف عبد ال ،الجرجاني

 . القاىرة: مطبعة المدني. جدة: دار المدني.3محػمد شاكر أبك فير. ط
 

ماد. الم تاح في ال رؼـ(. 1987أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف ) ،الجرجاني . تحقيق: عمي تكفيق الحا
  . بيركت: مؤسسة الرسالة.1ط

 
 :تحقيق .المقت د في شرح رسالة اإليةاح (.ـ2009أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف )الجرجاني، 

 .دار الحديث. القاىرة: الشرليني شريدة
 

. تحقيق: أحمد بف عبد المقت د في شرح التكممة (.ـ2007أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف )الجرجاني، 
 اإلماـ محػمد بف سعكد اإلسبلمية.. السعكدية: جامعة 1هللا بف إبراىيـ الدكيش. ط

 
خميل عبد القادر  :تحقيق. شرح الجمل في النحك (.ـ2011أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف )الجرجاني، 
 .بف حـزادار . بيركت: 10. طعيس 

 
 .بيركت. بيركت: دار ديكاف جرير(. ـ1986، )جرير
 

س ال الح الكافي كاألنيس النا ح الشافي. تحقيق: عبد ـ(. الجمي2005، أبك ال رج المعاف  بف زكريا )ؼ الجرير 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1الكريـ سامي الجندؼ. ط

 
ج.  . تحقيق:القراءطبقات غاية النياية في . (ق1351)مد ػمد بف محػشمس الديف أبك الخير مح، الجزرؼ ابف 

 .مكتبة ابف تيمية .1. طبرجستراسر
 

. شعباف عبد الكىاب محػمد. مراجعة: المقدمة الجزكلية في النحكعبد العزيز. الجزكلي، أبك مكس  عيس  بف 
 فتحي محػمد أحمد جمعة. مطبعة أـ القرػ. -حامد أحمد نيل 

 
 .منتخب نزىة األلباء فيما يركػ عف األدباء .(ـ2016لعز عبد العزيز بف محػمد بف إبراىيـ )، اجماعةابف 

 .دار الكتب العممية بيركت:. 1. طمحمكد محػمد العامكدؼ :تحقيق


 .دار الكتب الثقافية. الككيت: فاسز فارس. تحقيق: الممع في العرلية. ال تح عثماف المك مي ، أبكجنيابف 
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. كزارة المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليةاح عنياـ(. 1999ابف جني أبك ال تح عثماف المك مي )
 سبلمية.المجمس األعم  لمشسكف اإل-األكقاؼ

 
. التماـ في ت سير أشعار ىذيل )مما أغ مو أبك سعيد السكرؼ(ـ(. 1962ابف جني أبك ال تح عثماف المك مي )

 . بيداد: مطبعة العاني.1تحقيق: أحمد ناجي القيسي كآخريف. ط
 

 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طسر  ناعة اإلعرابـ(. 2000ابف جني أبك ال تح عثماف المك مي )
 
 . تحقيق:  بيح التميمي. م ر: مكتبة الثقافة الدينية.عمل التثنيةف جني أبك ال تح عثماف المك مي. اب
 

المن ف البف جني، شرح كتاب الت ريف ألبي عثماف ـ(. 1954ابف جني، أبك ال تح عثماف المك مي )
  . دار إحياء التراث القديـ.1. طالمازني

 
 .الييسة الم رية العامة لمكتاب. م ر: لخ اسصا .أبك ال تح عثماف المك ميابف جني، 

 
 الرافعي. بيركت: دار  ادؽ . تحقيق: م ط  قتيبة البف الكاتب أدب شرحأحمد.  بف الجكاليق ، مكىكب ابف

 العرلي. الكتاب
 

. تحقيق: نزار رةا. بيركت: دار أخبار النساءـ(. 1982الجكزؼ، جماؿ الديف أبك ال رج عبد الرحمف بف عمي )
 بة الحياة.مكت

 
عبد  :تحقيق. زاد المسير في عمـ الت سير (.ق1422جماؿ الديف أبك ال رج عبد الرحمف بف عمي ) الجكزؼ،

 .دار الكتاب العرلي . بيركت:1. طالرزاؽ الميدؼ
 

. تحقيق: شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العربـ(. 2004شمس الديف محػمد بف عبد المنعـ ) ،الجكجرؼ 
 . السعكدية: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.1الحارثي. طنكاؼ بف جزاء 

 
أحمد  :تحقيق .ال حاح تاج المية ك حاح العرلية. (ـ1987) ن ر إسماعيل بف حماد ال ارابي أبك ،الجكىرؼ 

 .دار العمـ لممبلييف . بيركت:4. طعبد الي كر عطار
 

. تحقيق: فخر  الح أمالي ابف الحاجبـ(. 1989عثماف بف عمر )جماؿ الديف أبك عمرك ابف الحاجب، 
 سميماف قباكة. األردف: دار عمار. بيركت: دار الجيل.
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. شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب ـ(.1997عثماف بف عمر )ابف الحاجب، جماؿ الديف أبك عمرك 
 . مكة المكرمة: مكتبة نزار م ط   الباز.1تحقيق: جماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد. ط

 
دار  . بيركت:ف كشف الظنكف عف أسامي الكتب كال نك  .(ـ1992) الركميحاجي خمي ة، م ط   بف عبد هللا 

 .الكتب العممية
 

. بيركت: 1. ط الح البكارؼ، كآخركف . تحقيق: ديكاف النجاشيـ(. 1999) قيس بف عمرك النجاشيالحارثي، 
 .    مؤسسة المكاىب لمطباعة كالنشر



. 1. تحقيق: محػمد عبد الكريـ النمرؼ. طالكشككؿـ(. 1998) حسيف بف عبد ال مدالحارثي، محػمد بف 
 بيركت: دار الكتب العممية.    

 
. تحقيق: الدرر الكامنة في أعياف الماسة الثامنة. (ـ1972ال ةل أحمد بف عمي ) ، أبكحجر العسقبلنيابف 
 .لعثمانيةمجمس داسرة المعارؼ ا: بادأيدر . ح2. طمد عبد المعيد ةافػمح

 
. حسف حبشي  :تحقيق .إنباء اليمر بأبناء العمر. (ـ1969ال ةل أحمد بف عمي ) ابف حجر العسقبلني، أبك

 .لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -المجمس األعم  لمشسكف اإلسبلمية : م ر
 

د محػمد شرؼ. . تحقيق: حسيف محػمكتاب األفعاؿـ(. 1975) سعيد بف محػمد المعافرؼ أبك عثماف  ابف الحداد،
 مراجعة: محػمد ميدؼ عبلـ. القاىرة: مؤسسة دار الشعب.

 
. تركيا: مكتبة راغب باشا. رقـ: الكتاب الركني في تقكية كبلـ النحكؼ الحديثي، ركف الديف عمي بف أبي بكر. 

1340.  
 

عرفات . تحقيق: درة اليكاص في أكىاـ الخكاصـ(. 1998الحريرؼ، القاسـ بف عمي بف محػمد الب رؼ )
 . بيركت: مؤسسة الكتب الثقافية.1مطرجي. ط

 
 . القاىرة: دار السبلـ.1. طممحة اإلعرابـ(. 2005الحريرؼ القاسـ بف عمي بف محػمد )

 
 . بيركت: عالـ الكتب. الحماسة الب رية . در الديف أبي الحسف عمي بف أبي ال رج الحسف الب رؼ،

 
 . بيركت: مطبعة المعارؼ.مقامات الحريرؼ  ـ(.1873)الحريرؼ، القاسـ بف عمي بف محػمد الب رؼ 
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: تحقيق. ذيل التقييد في ركاة السنف كاألسانيدـ(. 1990) تقي الديف محػمد بف أحمد المكيالحسني ال اسي، 
 . دار الكتب العممية: بيركت. 1. طكماؿ يكسف الحكت

 
 . بيركت: دار الجيل.لبابزىر اآلداب كثمر األالُح رؼ القيركاني، إبراىيـ بف عمي بف تميـ. 

 . بيركت: دار  ادر.1ق(. التذكرة الحمدكنية. ط1417ابف حمدكف، محػمد بف الحسف )
 

. تحقيق: حسيف بف عبد هللا شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـكـ(. 1999الحميرؼ، نشكاف بف سعيد )
 ر.. بيركت: دار ال كر المعا ر . دمشق: دار ال ك1العمرؼ كآخريف. ط

 
 . تحقيق: كماؿ م ط  . القاىرة: مكتبة الخانجي.الحكر العيفـ(. 1948الحميرػ، نشكاف بف سعيد )

 
شعيب  . تحقيق:مسند اإلماـ أحمد بف حنبل. (ـ2001مد الشيباني )ػعبد هللا أحمد بف محابف حنبل، أبك 

 الرسالة. . مؤسسة1األرنؤكط، كآخريف. ط
 
مد ػ دقي مح. تحقيق: لبحر المحيط في الت سيرا (.ق1420مػد بف يكسف )حياف األندلسي، أثير الديف محأبك 

 .دار ال كر. بيركت: جميل
 

 :تحقيق. ارتشاؼ الةرب مف لساف العرب. ـ(1998)أبك حياف األندلسي، أثير الديف محمػد بف يكسف 
 .لمدنيمطبعة ا. القاىرة: 1. طكمراجعة الدكتكر رمةاف عبد التكاب –الدكتكر رجب عثماف محػمد

 
  .1. طع يف عبد الرحمف :تحقيق .تذكرة النحاة ـ(.1986) أثير الديف محمػد بف يكسفأبك حياف األندلسي، 

 .مؤسسة الرسالة :بيركت


األستاذ  :تحقيق .التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل .حياف األندلسي، أثير الديف محمػد بف يكسفأبك 
 .لقمـدار ا :دمشق .الدكتكر حسف ىنداكؼ 

 
تركيا: مكتبة نكر  .التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل .حياف األندلسي، أثير الديف محمػد بف يكسفأبك 

 .4562عثمانية. رقـ: 
 

. 1. تحقيق: كداد القاةي. طالب اسر كالذخاسرـ(. 1988أبك حياف التكحيدؼ، عمي بف محػمد بف العباس )
 بيركت: دار  ادر.
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حماسة . ـ(1995الخالدؼ، أبك عثماف سعيد بف ىاشـ ) -ؼ، أبك بكر محػمد بف ىاشـ الخالدياف، الخالد
. تحقيق: حػمد عمي دقة. سكريا: الخالدييف )األشباه كالنظاسر مف أشعار المتقدميف كالجاىمييف كالمخةرميف(

 كزارة الثقافة.
 

 .القمـ. بيركت: دار 2. طجبكرؼ يحي  ال. تحقيق: شعر ىدبة بف الخشـر(. ـ1986) ىدبة العذرؼ ، الخشـرابف 
 

. تحقيق: عبد العاؿ سالـ الحجة في القراءات السبعق(. 1401ابف خالكيو، أبك عبد هللا الحسيف بف أحمد )
. ط  . بيركت: دار الشركؽ.4مكـر

 
. مكة 2. تحقيق: أحمد عبد الي كر عطار. طليس في كبلـ العربـ(. 1979ابف خالكيو، الحسيف بف أحمد )

 المكرمة.
 

. تحقيق: عبد الكريـ إبراىيـ اليرلاكؼ. خرج غريب الحديثـ(. 1982الخطابي، أبك سميماف حمد بف محػمد )
 أحاديثو: عبد القيـك عبد رب النبي. دمشق: دار ال كر.

 
. م ر: نيةة عمي محػمد البجادؼ . تحقيق:جميرة أشعار العربابف أبي الخطاب، أبك زيد محػمد القرشي. 

 .لنشر كالتكزيعلمطباعة كام ر 
 

السراج المنير في اإلعانة عم  معرفة بعض ىػ(. 1285الخطيب الشرليني، شمس الديف محػمد بف أحمد )
 . القاىرة: مطبعة بكالؽ )األميرية(.معاني كبلـ رلنا الحكيـ الخبير

 
. 3ط ـ خ اجي.. تحقيق: محػمد عبد المنعاإليةاح في عمـك الببلغة الخطيب القزكيني، محػمد بف عبد الرحمف.

 بيركت: دار الجيل.
 

. 1. طفي أخبار غرناطةاإلحاطة ق(. 1424األندلسي ) لساف الديف محػمد بف عبد هللاابف الخطيب اليرناطي، 
 بيركت: دار الكتب العممية.

 
 .دار  ادر :بيركت .نا ر الديف األسد :تحقيق. ديكاف قيس بف الخطيـابف الخطيـ، قيس. 

 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1. طسر ال  احةـ(. 1982محػمد بف سعيد ) الخ اجي عبد هللا بف

 
. حقق ن ك و كخرج أحاديثو مقدمة ابف خمدكف ـ(. 2004ابف خمدكف، كلي الديف عبد الرحمف بف محػمد )

 . دمشق: دار البمخي. مكتبة اليداية.1كعمق عميو: عبد هللا محػمد الدركيش. ط
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 . دار الكتاب العرلي.2. تحقيق: إبراىيـ األبيارؼ. طم اتيح العمـكف يكسف. الخكارزمي، محػمد بف أحمد ب
 

 –. تحقيق: شعايب األرنؤكط سنف أبي داكدـ(. 2009أبك داكد السجستاني، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ )
 . دار الرسالة العالمية.1محػمد كامل قره بممي. ط

 
دار  :بيركت مراجعة لجنة مف العمماء. .بقات الم سريفط. (ـ1983مد بف عمي )ػشمس الديف مح ،الداككدؼ

 .الكتب العممية
 

ْيو، عبد هللا بف جع ر بف محػمد ) . تحقيق: محػمد بدكؼ المختكف. ت حيح ال  يح كشرحوـ(. 1998ابف ُدُرْستاكا
 القاىرة: المجمس األعم  لمشسكف اإلسبلمية.

 
. بيركت: دار 1. تحقيق: رمزؼ منير بعمبكي. طالمية جميرةـ(. 1987أبك بكر محػمد بف الحسف ) ابف دريد،

 العمـ لممبلييف.
 

. تحقيق: يحي  ات اؽ المباني كافتراؽ المعانيـ(. 1985الدقيقي سميماف بف بنيف بف خمف بف عكض الم رؼ )
 . األردف: دار عمار.1عبد الرؤكؼ جبر. ط

 
. م ر: شركة 3. طفي عمـ ال رؼشرحاف عم  مراح األركاح ـ(. 1995ديكنقكز، شمس الديف أحمد )

 .كمكتبة كمطبعة م ط   البابي الحمبي كأكالده
 

 . بيركت: دار الكتب العممية.2. طحياة الحيكاف الكبرػ ق(. 1424الدميرؼ، محػمد بف مكس  )
 

 ة.. بيركت: دار الكتب العممي3. تحقيق: عباس عبد الساتر. طديكاف النابية الذبيانيـ. 1996الذبياني، النابية 
 

 . تحقيق:تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ. (ـ1993مد بف أحمد )ػشمس الديف أبك عبد هللا مح، الذىبي
 .دار الكتاب العرلي. بيركت: 2. طعمر عبد السبلـ التدمرؼ 

 
 .دار الكتب العممية :بيركت. 1. طتذكرة الح اظ .(ـ1998شمس الديف أبك عبد هللا محػمد بف أحمد ) ،الذىبي

 
مد السػعيد بػف ػأبك ىاجر مح . تحقيق:العبر في خبر مف غبر .مد بف أحمدػشمس الديف أبك عبد هللا مح، الذىبي

  .دار الكتب العممية. بيركت: بسيكني زغمكؿ
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شػػػعيب . تحقيػػػق: تيػػػذيب سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء. ـ(1991) الػػػذىبي، شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد هللا محػػػػمد بػػػف أحمػػػد
 .مؤسسة الرسالةبيركت:  .1ط .األرنؤكط، كغيره

 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ديكاف ذؼ الرمة. تحقيق: أحمد حسف بسج. طذؼ الرمة، 

 
 . بيركت: دار إحياء التراث العرلي.3. طم اتيح الييبق(. 1420الرازؼ، فخر الديف محػمد بف عمر )

 
. بيػػركت: المكتبػػة 5خ محػػػمد. ط. تحقيػػق: يكسػػف الشػػيمختػػار ال ػػحاحـ(. 1999الػػرازؼ، محػػػمد بػػف أبػػي بكػػر )

 الدار النمكذجية. -الع رية
 

أنمػػكذج جميػػل فػػي أسػػسمة كأجكبػػة عػػف غراسػػب آؼ التنزيػػل. (. ـ1991الػػرازؼ، أبػػك عبػػد هللا محػػػمد بػػف أبػػي بكػػر )
 دار عالـ الكتب. . الرياض:1تحقيق: عبد الرحمف بف إبراىيـ المطركدػ. ط

 
. 1. طظ. تحقيػػق: خالػػد عبػػد الينػػي مح ػػػك الػػدر فػػػي المحاةػػراتنثػػر ـ(. 2004الػػرازؼ، من ػػكر بػػف الحسػػيف )
 بيركت: دار الكتب العممية.

 
. محاةرات األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمياء .(ق1420مد )ػالقاسـ الحسيف بف مح، أبك الراغب األ  يان 

 .شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ بيركت:
 

ت سير الراغب ـ(. 2003)-ـ(2001) -ـ(1999ػمد )الراغب األ  يان ، أبك القاسـ الحسيف بف مح
كمية اآلداب. الرياض:  -. طنطا: جامعة طنطا1تحقيق: محػمد عبد العزيز بسيكني كآخريف. ط .األ  ياني

 دار الكطف. جامعة أـ القرػ: كمية الدعكة كأ كؿ الديف.
 

 - الح ميدؼ عباس :تحقيق .الكفيات .(ق1402تقي الديف محػمد بف ىجرس بف رافع ) ابف رافع السبلمي،
 .مؤسسة الرسالة . بيركت:1. طبشار عكاد معركؼك 

 
. تحقيق: حاتـ  الح االنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعرابـ(. 1985الرلعي، عمي بف عدالف بف حماد )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2الةامف. ط
 

. تحقيق: محػمد محيي الديف الشعر كآدابو العمدة في محاسفـ(. 1981ابف رشيق، أبك عم  الحسف القيركاني )
 . بيركت: دار الجيل.5عبد الحميد. ط
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 .1. طعزيزة فكاؿ بابتي :تحقيق كشرح .ديكاف عبيد هللا بف قيس الرقياتـ(. 1995) عبيد هللا بف قيسالرقيات، 
 .دار الجيل :بيركت

 
 ـ السامراسي. عماف: دار ال كر.. تحقيق: إبراىيرسالة منازؿ الحركؼالرماني، عمي بف عيس  بف عمي. 

 
ليدؼ، محّمد  مف . تحقيق: مجمكعةالقامكس جكاىر مف العركس تاجالحسيني.  الرّزاؽ عبد بف محّمد بف الزَّ

 اليداية. المحققيف. دار
 

. جمع كتنسيق: مطاع الطرابيشي. شعر عمرك بف معدؼ كربـ(. 1985الزليدؼ، عمرك بف معدؼ كرب )
 مع المية العرلية.. دمشق: مطبكعات مج2ط

 
. 1عبد الجميل عبده شمبي. ط . تحقيق:معاني القرآف كااعرابوـ(. 1988الزجاج، إبراىيـ بف السرؼ بف سيل )

 بيركت: عالـ الكتب.
 

 . بيركت: دار الجيل.2. تحقيق: عبد السبلـ ىاركف. طاألماليـ(. 1987الزجاجي، عبد الرحمف بف إسحاؽ )
 

. بيركت: 3. تحقيق: مازف المبارؾ. طاإليةاح في عمل النحكـ(. 1979اؽ )الزجاجي، عبد الرحمف بف إسح
 دار الن اسس.

 
. تحقيق: محػمد أبك ال ةل البرىاف في عمـك القرآفـ(. 1957الزركشي، أبك عبد هللا محػمد بف عبد هللا )

 . دار إحياء الكتب العرلية عيس  الباب  الحمبي كشركاسو.1إبراىيـ. ط
 

 .دار العمـ لممبلييف. 5. طاألعبلـ. ـ(2002) لديف بف محمكد بف فارسخير ا ،الزركمي
 

. 1. طمد باسػػل عيػػكف السػػكدػمحػػ :تحقيػػق. أسػاس الببلغػػة .ـ(1998) محمػػكد بػػف عمػػركالزمخشػرؼ، أبػػك القاسػػـ 
 . دار الكتب العمميةبيركت: 

 
. بيػػركت: مؤسسػػة 1ط .رليػػع األبػػرار كن ػػكص األخيػػارق(. 1412محمػػكد بػػف عمػػرك ) أبػػك القاسػػـالزمخشػػرؼ، 
 األعممي.

 
. بيػركت: دار 3. طالكشػاؼ عػف حقػاسق غػكامض التنزيػلق(. 1407محمػكد بػف عمػرك ) أبك القاسـالزمخشرؼ، 

 الكتاب العرلي.
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. 1. تحقيق: عمي بك ممحػـ. طالم  ل في  نعة اإلعرابـ(. 1993الزمخشرؼ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك )
 بيركت: مكتبة اليبلؿ.

 
محػػمد  –. تحقيق: عمي محػمد البجاكؼ ال اسق في غريب الحديث كاألثر، أبك القاسـ محمكد بف عمرك. الزمخشرؼ 

 . لبناف: دار المعرفة.2أبك ال ةل إبراىيـ. ط
 

. بيػػركت: دار الكتػػب 2. طالمستق ػػ  فػػي أمثػػاؿ العػػربـ(. 1987الزمخشػػرؼ، أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك )
 العممية.

 
نػػي، أبػػػك سػػػيل محػػػ كزا . 1. تحقيػػػق: عبػػػد العزيػػػز بػػػف نا ػػػر المػػػانع. طقاْشػػػر ال اْسػػػرـ(. 2006ػمد بػػػف الحسػػػف )الزَّ

 الرياض: مركز الممؾ في ل لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية.
 

كزاني،  حياء التراث إدار . 1. طشرح المعمقات السبع ـ(.2002) حسيف بف أحمد بف حسيفأبك عبد هللا الزَّ
 .العرلي

 
. تحقيق: ىزاع ال ةة المةية في شرح الشذرة الذىبيةـ(. 2003ف محػمد بف أحمد )أحمد بابف زيد العاتكي، 
 . الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كال نكف كاألدب.  1سعد المرشد. ط

 
مد ػمحمكد مح . تحقيق:طبقات الشافعية الكبرػ . (ق1413تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف )، السبكي

 .ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 2. طد الحمكمػعبد ال تاح مح. ك الطناحي
 

. تحقيق: عبد عركس األفراح في شرح تمخيص الم تاحـ(. 2003السبكي، أحمد بف عمي بف عبد الكافي )
 . بيركت: المكتبة الع رية لمطباعة كالنشر.1الحميد ىنداكؼ. ط

 
تحقيق عبد الحق عبد  .ماؿ اإلقراءجماؿ القراء كك. (ـ1999مد )ػالحسف عمي بف مح كعمـ الديف أب ،السخاكؼ 

 .مؤسسة الكتب الثقافية. بيركت: 1. طالدايـ سيف القاةي
 

 -محػمد الدالي: تحقيق. س ر السعادة كس ير اإلفادة .(ـ1995مد )ػالحسف عمي بف مح كعمـ الديف أبالسخاكؼ، 
 .دار  ادر. 2. طتقديـ شاكر ال حاـك 

 
منشكرات  :بيركت. الةكء البلمع ألىل القرف التاسع .عبد الرحمف مد بفػمح السخاكؼ، شمس الديف أبك الخير

 .دار مكتبة الحياة
 



 956 

 . بيركت: دار  ادر.م ارع العشاؽالسراج القارؼ، جع ر بف أحمد بف الحسيف البيدادؼ . 
 

. تحقيق: محػمد بف عبد هللا الدالسل في غريب الحديثـ(. 2001السرقسطي، قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي )
 . الرياض: مكتبة العبيكاف.1لقناص. طا

 
 .عبد الحسيف ال تمي :تحقيق . األ كؿ في النحك.محػمد بف السرؼ بف سيلابف السراج النحكؼ، أبك بكر 

 .مؤسسة الرسالة :بيركت
 
عمي سيد ك  .أحمد حسف ميدلي. تحقيق: شرح كتاب سيبكيو. (ـ2008)الحسف بف عبد هللا  ،سعيد السيرافيأبك 

 .دار الكتب العمميةبيركت: . 1. طعمي
 

تحقيق الدكتكر شكقي . الميرب في حم  الميربـ(. 1955) الحسف عم  بف مكس  ابف سعيد الميرلي، أبك
 . القاىرة: دار المعارؼ.3. طةيف

 
اُقِسي، . تحقيق: حاتـ  الح المجيد في إعراب القرآف المجيدق(. 1430إبراىيـ بف محػمد بف إبراىيـ ) السَّ ا

 . دار ابف الجكزؼ.1ط الةامف.
 

. بيركت: دار 2. تحقيق: نعيـ زرزكر. طم تاح العمـكـ(. 1987السكاكي، يكسف بف أبي بكر بف محػمد )
 الكتب العممية.

 
. تحقيق: أكغست ى نر. القاىرة: الكنز الميكؼ في الماساف العرليابف السكيت، أبك يكسف يعقكب بف إسحاؽ. 

 مكتبة المتنبي.
 

. مكتبة 1. تحقيق: فخر الديف قباكة. طكتاب األل اظ .ـ(1998ك يكسف يعقكب بف إسحاؽ )ابف السكيت، أب
 لبناف ناشركف.

 
. دار 1. تحقيق: مػحمد مرعب. طإ بلح المنطقـ(. 2002ابف السكيت، أبك يكسف يعقكب بف إسحاؽ )

 إحياء التراث العرلي.
 

. تحقيق: م يد محػمد طيسة )ركاية كشرح(ديكاف الح (.ـ1993أبك يكسف يعقكب بف إسحاؽ )ابف السكيت، 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1قميحة. ط
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. تحقيق: محػمد حسف آؿ )ركاية كشرح( ديكاف أبي األسكد الدؤكليـ(. 1998الُسكَّرؼ، أبك سعيد الحسف )
 ياسيف. بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.

 
مد عبد المعيد ػمح. تحقيق: الدكتكر غريب الحديث. (ـ1964ُعبيد القاسـ اليركؼ البيدادؼ ) ، أبكسبلـابف 

 .مطبعة داسرة المعارؼ العثمانية :حيدر آباد .1. طخاف
 

. دار 1. تحقيق: عبد المجيد قطامش. طاألمثاؿ .(ـ1980ُعبيد القاسـ اليركؼ البيدادؼ ) أبكابف سبلـ، 
 المأمكف لمتراث.

 
محمكد محػمد شاكر. جدة: دار  تحقيق:ت فحكؿ الشعراء. طبقاابف سبلـ، أبك عبد هللا بف عبيد هللا الجمحي. 

 المدني. 
 

الدكتكر الشريف  :تحقيق .ش اء العميل في إيةاح التسييل .(ـ1986مد بف عيس  )ػعبد هللا مح أبك السمسيمي،
 .المكتبة ال ي مية :مكة المكرمة .1. طعبد هللا عمي الحسيني البركاتي

 
. 1. شرحو كقدـ لو: األستاذ عم  حسف فاعكر. طاف زىير بف أبي سمم ديك ـ(. 1988، زىير )سمم ابف أبي 

 بيركت: دار الكتب العممية.
 

 -. تحقيق: ياسر بف إبراىيـت سير القرآفـ(. 1997السمعاني، أبك المظ ر من كر بف محػمد بف عبد الجبار )
 . الرياض: دار الكطف.1كغنيـ بف عباس بف غنيـ. ط

 
عبد الرحمف بف يحي  المعممي اليماني  :تحقيق .األنساب .(ـ1962لكريـ بف محػمد )سعد عبد ا أبكالسمعاني، 
 مجمس داسرة المعارؼ العثمانية. :حيدر آباد .1. طكغيره

 
. تحقيق: أحمد محػمد الدر الم كف في عمـك الكتاب المكنكف السميف الحمبي، شياب الديف أحمد بف يكسف. 

 الخراط. دمشق: دار القمـ. 
 

تحقيق: . عمدة الح اظ في ت سير أشرؼ األل اظ. ـ(1996) شياب الديف أحمد بف يكسف الحمبي،السميف 
 .دار الكتب العممية . بيركت:1. طمحػمد باسل عيكف السكد

 
. بيركت: دار 1. طنتاسج ال كر في النَّحكـ(. 1992السييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد )

 الكتب العممية.
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 .مكتبة الخانجي . القاىرة:3. طمد ىاركف ػعبد السبلـ مح. تحقيق: الكتاببف عثماف.  عمرك، أبك بشر يوسيبك 
 

 -. تحقيق: م ط   السقااالقتةاب في شرح أدب الكتابـ(. 1996ابف السيد البطميكسي، عبد هللا بف محػمد )
 حامد عبد المجيد. القاىرة: مطبعة دار الكتب الم رية.



عبد الحميد . تحقيق: المحكـ كالمحيط األعظــ(. 2000)الحسف عمي بف إسماعيل المرسي  ، أبكسيدهابف 
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طىنداكؼ 

 
. 1. طخميل إبراىـ ج اؿ تحقيق: .المخ صـ(. 1996)الحسف عمي بف إسماعيل المرسي ، أبك سيدهابف 

 بيركت: دار إحياء التراث العرلي.
 

تحقيق: عبد هللا بف الحسيف  .العدد في الميةـ(. 1993)سف عمي بف إسماعيل المرسي الح، أبك سيدهابف 
 .1عدناف بف محػمد الظاىر. ط -النا ر

 
 : الدكتكرتحقيق .بيية الكعاة في طبقات الميكييف كالنحاة .بف أبي بكر جبلؿ الديف عبد الرحمف ،السيكطي

 .الع ريةالمكتبة  .لبناف ) يدا( .محػمد أبك ال ةل إبراىيـ
 

 :تحقيق .حسف المحاةرة في تاريخ م ر كالقاىرة .(ـ1967جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )، السيكطي
 .دار إحياء الكتب العرلية: م ر. 1. طمد أبك ال ةل إبراىيـػالدكتكر مح

 
تحقيق . تح ة األديب في نحاة ميني المبيب .(ـ2008) جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،السيكطي

 .عالـ الكتب الحديث األردف )إرلد( .2. طالدكتكرة سي  النعجة :كتحقيق .الدكتكر حسف الممخ
 

الدكتكر عبد  :تحقيق .ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع. جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، السيكطي
 .المكتبة التكفيقية . م ر:الحميد ىنداكؼ 

 
نكاىد األبكار كشكارد األفكار )حاشية السيكطي ـ(. 2005بف أبي بكر ) السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف

 كمية الدعكة كأ كؿ الديف. -. مكة المكرمة: جامعة أـ القرػ عم  ت سير البيةاكؼ(
 

. تحقيق: محػمد أبك ال ةل اإلتقاف في عمـك القرآفـ(. 1974السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )
 الم رية العامة لمكتاب.إبراىيـ. الييسة 

 
. األلياز النحكية كىك الكتاب المسم  )الطراز في ـ(2003السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )

 . م ر: المكتبة األزىرية لمتراث.األلياز(
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ي . تحقيق: فؤاد عمالمزىر في عمـك المية كأنكاعياـ(. 1998السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1من كر. ط

 
. بيركت: دار الكتب 1. طاألشباه كالنظاسرـ(. 1990السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )

 العممية.
 

. تحقيق: عبد الحكيـ االقتراح في أ كؿ النحك. (ـ2006جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )السيكطي، 
 . دمشق: دار البيركتي.2ء الديف عطية. طعطية. مراجعة كتقديـ عبل

 
، أحمد ظافر ككجافتحقيق:  .شرح شكاىد المينيـ(. 1966جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )السيكطي، 
 .لجنة التراث العرليكغيره. 

 
 تحقيق:  زكريا عميرات. بيركت: .ذيل طبقات الح اظ لمذىبي. جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكرالسيكطي، 

 دار الكتب العممية.
 

. م ر: المكتبة تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ ـ(.1969جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )السيكطي، 
 التجارية الكبرػ.

 
عبد  . تحقيق:المقا د الشافية في شرح الخبل ة الكافية. (ـ2007ؽ إبراىيـ بف مكس  )اإسح ، أبكالشاطبي

حياء التراث اإلسبلمي . مكة المكرمة: 1ط خريف.، كآالرحمف بف سميماف العثيميف معيد البحكث العممية كاا
 .بجامعة أـ القرػ 

 
الدكتكر  :تحقيق. أمالي ابف الشجرؼ  .ـ(1992) الحسني العمكؼ أبك السعادات ىبة هللا بف عمي ابف الشجرؼ، 

  .مكتبة الخانجي . القاىرة:1. طمحمكد محػمد الطناحي
 

. ما لـ ينشر مف األمالي الشجريةـ(. 1984) الحسني العمكؼ ىبة هللا بف عمي  أبك السعادات ،ابف الشجرؼ 
 . تحقيق: حاتـ  الح الةامف. بيركت: مؤسسة الرسالة.1ط

 
 . تحقيق:مختارات شعراء العرب .ـ(1925) الحسني العمكؼ أبك السعادات ىبة هللا بف عمي ابف الشجرؼ، 

 .مطبعة االعتماد :م ر. 1. طمحمكد حسف زناتي
 

 .دار المعرفة .بيركت .البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع .(ـ2004) مد بف عميػمح ،الشككاني
 



 961 

. بيركت: مؤسسة 1. تحقيق: عبد المجيد ىمك. طشرح المعمقات التسعـ(. 2001الشيباني، أبك عمرك )
 األعممي لممطبكعات.

 
 الطالقاني. المحيط في المية. ال احب بف عباد، أبك القاسـ إسماعيل بف عباد بف العباس

 
. تحقيق: إبراىيـ بف سالـ الممحة في شرح الممحةـ(. 2004ابف ال اسغ، شمس الديف محػمد بف حسف )

 . المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.1ال اعدؼ. ط
 

. شرح األشمكن  ألل ية ابف مالؾحاشية ال باف عم  ـ(. 1997ال باف، أبك العرفاف محػمد بف عمي الشافعي )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

 
، الدكتكر عمي أبك زيد. تحقيق: أعياف الع ر كأعكاف الن ر .ـ(1998)  بلح الديف خميل بف أيبؾ ،ال  دؼ

 : دار ال كر.دمشق. دار ال كر المعا ر. بيركت: 1كآخريف. ط
 

 -كتركي م ط  . أحمد األرناؤكطتحقيق:  .افي بالكفياتالك . (ـ2000 بلح الديف خميل بف أيبؾ ) ،ال  دؼ
 .دار إحياء التراث

 
م ط   عبد القادر  تحقيق: .اليمياف في نكت العمياف تنك. (ـ2007 بلح الديف خميل بف أيبؾ )، ال  دؼ
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طعطا

 
. تحقيق: السيد رير التحريفت حيح الت حيف كتحـ(. 1987ال  دؼ،  بلح الديف خميل بف أيبؾ )

 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1الشرقاكؼ. مراجعة: رمةاف عبد التكاب. ط
 

 . عماف: دار عمار.1. عبد الرزاؽ حسيف. طالشعكر بالعكرـ(. 1998ال  دؼ،  بلح الديف خميل بف أيبؾ )
 

. م ط   حجازؼ. المية( الشكارد )ما ت رد بو بعض أسمةـ(. 1983ال ياني، رةي الديف الحسف بف محػمد )
 . القاىرة. الييسة العامة لشسكف المطابع األميرية.1مراجعة: الدكتكر محػمد ميدؼ عبلـ. ط

 
تحقيق: م ط   عبد القادر عطا.  .تثقيف المساف كتمقيح الجنافـ(. 1990ال قمي أبك ح ص عمر بف خمف )

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط
 

. تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي. الم نفق(. 1403زاؽ بف ىماـ الحميرؼ )ال نعاني، أبك بكر عبد الر 
 . اليند: المجمس العممي. بيركت: المكتب اإلسبلمي.2ط
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. تحقيق: محػمد بيحة األثرؼ. م ر: المطبعة أدب الكتابق(. 1341ال كلي، أبك بكر محػمد بف يحي  )
 السم ية. بيداد: المكتبة العرلية.

 
. تحقيق: عبد الرزاؽ المختار مف شعر شعراء األندلسـ(. 1985بف منجب بف سميماف )ابف ال يرفي، عمي 

 . عماف: دار البشير.1حسيف. ط
 

كعبد السبلـ محػمد ىاركف.  -. تحقيق: أحمد محػمد شاكرالم ةمياتالةبي، الم ةل بف محػمد بف يعم . 
 . القاىرة: دار المعارؼ.6ط

 
. 2-1ط  . تحقيق: إحساف عباس.أمثاؿ العربـ(. 1983) -ـ(1981الةبي، الم ةل بف محػمد بف يعم  )

 بيركت: دار الراسد العرلي.
 

يرػ )الكحشيات الطاسي، حبيب بف أكس بف الحارث.   -. تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجككتي(الحماسة ال ُّ
 . القاىرة: دار المعارؼ.3محمكد محمػد شاكر. ط

 
. تحقيق: عبد العزيز بف نا ر المانع. القاىرة: عيار الشعرمد العمكؼ. ابف طباطبا، محػمد بف أحمد بف محػ

 مكتبة الخانجي.
 

. تحقيق: أحمد محػمد جامع البياف في تأكيل القرآفـ(. 2000الطبرؼ، أبك جع ر محػمد بف جرير بف يزيد )
 . مؤسسة الرسالة.1شاكر. ط

 
. تحقيق: ميدؼ محػمد نا ر ف طرفة بف العبدديكاـ(. 2002طرفة بف العبد، أبك عمرك بف س ياف البكرؼ )

 . بيركت: دار الكتب العممية.3الديف. ط
 

. تحقيق: الشيخ المباب في عمـك الكتابـ(. 1998ابف عادؿ الحنبمي، أبك ح ص سراج الديف عمر بف عمي )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1الشيخ عمي محػمد معكض. ط -عادؿ أحمد عبد المكجكد

 
 . دار المعرفة.1. تحقيق: حمدك طّماس. طديكاف لبيد بف رليعةـ(. 2004لبيد بف رليعة بف مالؾ )العامرؼ، 

 
مطبكعات مجمع . دمشق. يحي  الجبكرؼ . تحقيق: شعر خداش بف زىير(. ـ1986) خداش بف زىيرالعامرؼ، 

 .المية العرلية
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شركة دار  :بيداد .ار المعيبدمحػمد جب :تحقيق .ـ(1965) ديكاف عدؼ بف زيد. عدؼ بف زيدؼ، دالعبا
 .الجميكرية

 
 :تحقيق .معاىد التن يص عم  شكاىد التمخيص. عبد الرحيـ بف عبد الرحمف بف أحمدالعباسي، أبك ال تح 

 عالـ الكتب. :بيركت .محػمد محيي الديف عبد الحميد
 

دار الكتب  بيركت: .تحقيق: ميدؼ محػمد نا ر الديف .ديكاف طرفة بف العبد. ـ(2002طرفة )، عبدالابف 
 .العممية

 
. طباسع النساء كما جاء فييا مف عجاسب كأخبار كأسرارابف عبد رلو، أبك عمر أحمد بف محػمد األندلسي. 

 مكتبة القرآف. :القاىرة
 

 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طالعقد ال ريدىػ(. 1404ابف عبد رلو، شياب الديف أحمد بف محػمد )
 

. 1. طجبلؿ األسيكطي :يققتح. ت سير ابف عرفةـ(. 2008) التكنسي بد هللا محػمد بف محػمدع كأبابف عرفة، 
 .دار الكتب العممية بيركت:

 
مجمكع أشعار العرب )كىك مشتمل عم  ديكاف رؤبة بف العجاج كعم  أبيات م ردات  .رؤبة، العجاجابف 

 .ابف قتيبةدار  :الككيت. كليـ بف الكرد البركسي : ححو كرتبو. منسكبة إليو(
 

محػمد أبك  -. تحقيق: عمي محػمد البجاكؼ ال ناعتيفق(. 1419العسكرؼ، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا )
 ال ةل إبراىيـ. بيركت: المكتبة العن رية.

 
 . بيركت: دار ال كر.جميرة األمثاؿالعسكرؼ، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا. 

 
 . بيركت: دار الجيل.ديكاف المعاني العسكرؼ، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا.

 
دار العمـ كالثقافة . القاىرة: مد إبراىيـ سميـػمح. تحقيق: ال ركؽ الميكية. أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللاالعسكرؼ، 

  .لمنشر كالتكزيع
 

. القاىرة: 1. تحقيق: محػمد عثماف. طالكجكه كالنظاسرـ(. 2007)أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا العسكرؼ، 
 مكتبة الثقافة الدينية.
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. تحقيق: عبد السبلـ محػمد الم كف في األدبـ(. 1984) بف سعيد العسكرؼ أبك أحمد الحسف بف عبد هللا
 . الككيت: مطبعة حككمة الككيت.2ىاركف. ط

 
 . مكتبة لبناف.1. طالممتع الكبير في الت ريفـ(. 1996) اإلشبيميالحسف عمي بف مؤمف  أبك ،ابف ع  كر

 
. مدػالسيد إبراىيـ مح . تحقيق:ةراسر الشعر. (ـ1980الحسف عمي بف مؤمف اإلشبيمي ) ، أبكع  كرابف 
 .دار األندلس. 1ط

 
. تحقيق: فكاز الشعار. شرح جمل الزجاجي. (ـ1998الحسف عمي بف مؤمف اإلشبيمي ) أبكابف ع  كر، 
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1إميل بديع يعقكب. طإشراؼ 

 
عبد  :قيحق. تالمحرر الكجيز في ت سير الكتاب العزيز. (ق1422عبد الحق بف غالب األندلسي )، عطيةابف 

 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طمدػالسبلـ عبد الشافي مح
 

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ق(. 1415مد أشرؼ بف أمير ال ديقي، )ػالعظيـ آبادؼ، مح
 . بيركت. دار الكتب العممية.2ط .بي داكد كاايةاح عممو كمشكبلتوابف القيـ: تيذيب سنف أ

 
مد ػالدكتكر مح :تحقيق .المساعد عم  تسييل ال كاسد .(ـ1982) عبد هللا بف عبد الرحمف عقيل، بياء الديفابف 

 .دار ال كر . دمشق:1. طكامل بركات
 

. تحقيق: محػمد عقيل عم  أل ية ابف مالؾ شرح ابفـ(. 1980ابف عقيل، بياء الديف عبد هللا بف عبد الرحمف )
 . القاىرة: دار التراث.20محيي الديف عبد الحميد. ط

 
عبد . تحقيق: المباب في عمل البناء كاإلعراب. (ـ1995) البقاء عبد هللا بف الحسيف كأبالعكبرؼ، محب الديف 

 .دار ال كر. دمشق: 1. طاإللو النبياف
 

. تحقيق: عمي محػمد البجاكؼ. عيس  البابي التبياف في إعراب القرآفف الحسيف. العكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا ب
 الحمبي كشركاه.

 
. إعراب ما يشكل مف أل اظ الحديث النبكؼ ـ(. 1999العكبرؼ، محب الديف أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف )

 . القاىرة: مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع.1تحقيق: عبد الحميد ىنداكؼ. ط
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. تحقيق: م ط   السقا كآخريف. بيركت: دار شرح ديكاف المتنبيلعكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف. ا
 المعرفة.

 
التبييف عف مذاىب النحكييف الب رييف ـ(. 1986العكبرؼ، محب الديف أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف )

 بلمي.. دار اليرب اإلس1. تحقيق: عبد الرحمف العثيميف. طكالككفييف
 

. تحقيق: محػمد خير الحمكاني. مساسل خبلفية في النحك( ـ1992العكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف )
 . بيركت: دار الشرؽ العرلي.1ط

 
. 1تحقيق: ىادؼ عبد هللا ناجي. ط. المنياج في شرح جمل الزجاجيـ(. 2009العمكؼ، يحي  بف حمزة )
 الرياض: مكتبة الرشيد.



 . بيركت: دار اليرب اإلسبلمي.1. طالمجمكع الم يفق(. 1425ػمد بف محػمد بف ىبة هللا )العمكؼ، مح
 

 .محمكد األرناؤكط. تحقيق: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .(ـ1986) عبد الحي ،العماد الحنبميابف 
  .دار ابف كثير . دمشق. بيركت:1. طخرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكطك 
 

  .المكتب اإلسبلمي :القاىرة. سعيد مكلكؼ د مػمح. تحقيق: ديكاف عنترة .(ـ1970)د العبسي ابف شدا ،عنترة
 

دار كمكتبة  :بيركت. خميل شرؼ الديف. تحقيق: كمعمقتو ديكاف عنترة .(ـ1997)ابف شداد العبسي  ،عنترة
  .اليبلؿ

 
، الدكتكر عبد الكريـ خمي ة :يقتحق. اإلبانة في المية العرلية (.ـ1999)سممة بف مسمـ  ،العكتبي ال حارؼ 

 .كزارة التراث القكمي كالثقافة. مسقط: 1ط كآخريف.
 

: الدكتكر تحقيق .المقا د النحكية في شرح شكاىد شركح األل ية .(ـ2010بدر الديف محمكد بف أحمد )، العيني
 . القاىرة: دار السبلـ.1، كآخريف. طمد فاخرػعمي مح

 
. سيد كسركؼ حسف تحقيق: .ديكاف اإلسبلـ. (ـ1990مد بف عبد الرحمف )ػمح شمس الديف أبك المعالي ،اليزؼ 
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1ط

 
محمػد عمي  تحقيق:أسماء خيل العرب كأنسابيا كذكر فرسانيا. ـ(. 2007اليندجاني، الحسف بف أحمد )

 . دمشق: دار الع ماء.1سمطاني. ط
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دار : بيركت .1ط .حساف فبلح أكغميتحقيق:  .نكؼ شرح األ معيديكاف ط يل اليـ(. 1997) ط يل، الينكؼ 
 . ادر

 
مراجعة:  -تحقيق: أحمد مختار عمر .معجـ ديكاف األدبـ(. 2003ال ارابي، أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ )

 إبراىيـ أنيس. القاىرة: مؤسسة دار الشعب.
 

مد ػعبد السبلـ مح. تحقيق: مقاييس المية معجـ. (ـ1979) أحمد القزكيني الرازؼ ، أبك الحسيف فارسابف 
 .دار ال كر .ىاركف 

 
. تحقيق: زىير عبد المحسف سمطاف. مجمل الميةـ(. 1986ابف فارس، أبك الحسيف أحمد القزكيني الرازؼ )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2ط
 

 ىرة: مكتبة الخانجي.. تحقيق:كماؿ م ط  . القااإلتباع كالمزاكجةابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف زكرياء. 
 

ال احبي في فقو المية العرلية كمساسميا كسنف العرب في ـ(. 1997ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف زكرياء. )
 . بيركت: محػمد عمي بيةكف.1. طكبلميا

 
عكض بف حمد  الدكتكر :تحقيق .التعميقة عم  كتاب سيبكيو. (ـ1990عمي الحسف بف أحمد )أبك  ،ال ارسي
 .جامعة الممؾ سعكد. السعكدية: 1ط. القكزؼ 

 
. دمشق: دار 1. تحقيق: حسف ىنداكؼ. طالمساسل الحمبياتـ(. 1987ال ارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد )

 القمـ. بيركت: دار المنارة.
 

. تحقيق: محػمد الشاطر أحمد محػمد أحمد. المساسل الب رياتـ(. 1985ال ارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد )
 المدني. . مطبعة1ط

 
. 2. تحقيق: بدر الديف قيكجي كآخريف. طالحجة لمقراء السبعةـ(. 1993ال ارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد )

 دمشق: دار المأمكف.
 

. تحقيق: محمكد محػمد شرح األبيات المشكمة اإلعرابـ(. 1988ال ارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1الطناحي. ط
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. بيركت: عالـ 2تحقيق: كاظـ بحر المرجاف. ط. اإليةاح (.1996رسي، أبك عمي الحسف بف أحمد )ال ا
 الكتب.

 
. تحقيق: محمكد محػمد شرح الجمل ق(.1410البيرؼ )حماد بف محػمد الثمالي  ابف ال خار، أبك عبد هللا

  الطناحي. السعكدية: جامعة أـ القرػ. 
 

. تحقيق: رياض بف حسف الكناش في فني النحك كال رؼـ(. 2000ف عمي )أبك ال داء، عماد الديف إسماعيل ب
 الخكاـ. بيركت: المكتبة الع رية.

 
  .جابر بف عبد هللا السرؼ  :ةبطو ك ححو .كتاب فيو ليات القرآف .(ق1435زكريا يحي  بف زياد )، أبك ال راء

 
. م ر: دار 1ف النجاتي كآخريف. ط. تحقيق: أحمد يكسمعاني القرآفال راء، أبك زكريا يحي  بف زياد. 

 الم رية لمتأليف كالترجمة.
 

. تحقيق: الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب .برىاف الديف إبراىيـ بف عميابف فرحكف اليعمرؼ، 
 .دار التراث لمطبع كالنشر :القاىرة .مد األحمدؼ أبك النكرػمح

 
ـ(. المستكف  في النحك. تحقيق: محػمد بدكؼ 1987كد )كماؿ الديف أبي السعد عمي بف مسعال رخاف، 

 المختكف. القاىرة: دار الثقافة العرلية.
 

 . بيركت: دار الكتب العممية.1ـ(. ديكاف ال رزدؽ. تحقيق: عمي فاعكر. ط1987ال رزدؽ )
 

 .5. تحقيق: فخر الديف قباكة. طالجمل في النحكـ(. 1995ال راىيدؼ، الخميل بف أحمد بف عمرك)
 

إبراىيـ السامراسي. دار كمكتبة  -. تحقيق: ميدؼ المخزكميكتاب العيفال راىيدؼ، الخميل بف أحمد بف عمرك. 
 اليبلؿ.

 
اِشِعيابف  اؿ الُمجا عبد هللا  : الدكتكردراسة كتحقيق .النكت في القرآف الكريـ. (ـ2007)الحسف عمي  أبك ،فاةَّ

 .مميةدار الكتب الع . بيركت:1. طعبد القادر الطكيل
 

. تحقيق: حياة قارة. كنز الكتاب كمنتخب اآلدابـ(. 2004ال يرؼ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أبي الحسف البكنسي )
 أبك ظبي: المجمع الثقافي.
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دار . 1. طالبمية في تراجـ أسمة النحك كالمية. (ـ2000مد بف يعقكب )ػمجد الديف أبك طاىر مح ،ال يركزآبادػ
 .ر كالتكزيعسعد الديف لمطباعة كالنش

 
مػاد ) . بيداد: دار 2ط . تحقيق: عبد الكريـ الدجيمي.ال تح عم  أبي ال تحـ(. 1987ابف ُفكرجة محػمد بف حا
 الشؤكف الثقافية العامة.

 
اآلداب في معجـ مجمع ق(. 1416الشيباني ) ال ةل عبد الرزاؽ بف أحمد ككماؿ الديف أبابف ال كطي، 
 .كزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي. إيراف: 1ط .محػمد الكاظـ :تحقيق .األلقاب

 
. تحقيق: ب اسر ذكؼ التمييز في لطاسف الكتاب العزيزال يركزآبادػ مجد الديف أبك طاىر محػمد بف يعقكب. 

 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي. -محػمد عمي النجار. القاىرة: المجمس األعم  لمشسكف اإلسبلمية 
 

. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 8. طالقامكس المحيطـ( 2005حػمد بف يعقكب )ال يركزآبادػ، أبك طاىر م
 مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محػمد نعيـ العرقُسكسي. بيركت: مؤسسة الرسالة.

 
 .1. طالحافع عبد العميـ خاف تحقيق: .طبقات الشافعية .(ق1407تقي الديف أبك بكر ) ،قاةي شيبةابف 

 .عالـ الكتببيركت: 
 

 .الدكتكر محسف غياض :تحقيق .طبقات النحاة كالميكييف ـ(.1974لتقي الديف أبك بكر ) ،ةي شيبةقاابف 
  .مطبعة النعماف :النجف األشرؼ

 
. تحقيق: محػمد أبك ال ةل الكساطة بيف المتنبي كخ كموالقاةي الجرجاني، أبك الحسف عمي بف عبد العزير. 

 بابي الحمبي كشركاه.عمي محػمد البجاكؼ. مطبعة عيس  ال -إبراىيـ
 

. بيداد: مكتبة 1. تحقيق: ىشاـ الطعاف. طالبارع في الميةـ(. 1975أبك عمي إسماعيل بف القاسـ ) القالي،
 النيةة. بيركت: دار الحةارة العرلية.

 
 .دار الكتب العممية .بيركت. األمالي. إسماعيل بف القاسـ القالي البيدادؼالقالي، أبك عمي 

 
مؤسسة  :بيركت .2. طمد الداليػمح :تحقيق .أدب الكاتب .ـ(1999) محػمد عبد هللا بف مسمـ أبك ،قتيبةابف 

 .الرسالة
 

 . القاىرة: دار الحديث.الشعر كالشعراءق(. 1423ابف قتيبة، أبك محػمد عبد هللا بف مسمـ الدينكرؼ )
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 ار الكتب العممية.. بيركت:  دعيكف األخبارق(. 1418ابف قتيبة، أبك محػمد عبد هللا بف مسمـ )
 

 -. تحقيق: سالـ الكرنككؼ المعاني الكبير في أبيات المعانيـ(. 1984ابف قتيبة، أبك محػمد عبد هللا بف مسمـ )
 .بيركت: دار الكتب العممية.1عبد الرحمف بف يحي  بف عمي اليماني.ط

 
. بيداد: 1هللا الجبكرؼ. ط. تحقيق: عبد غريب الحديثق(. 1397مد عبد هللا بف مسمـ )ػابف قتيبة، أبك مح
 مطبعة العاني.

 
. تحقيق: محػمد جاسـ الحميدؼ. تقديـ: مسعكد بكلك. دمشق: الجراثيـابف قتيبة، أبك محػمد عبد هللا بف مسمـ. 

 كزارة الثقافة.
 

 . قسطنطينية. مطبعة الجكاسب. 1. طنقد الشعرق(. 1302ابف قدامة، قدامة بف جع ر البيدادؼ )
 

 . بيداد: مطبعة اإلرشاد.طو محسف :تحقيق. االستيناء في أحكاـ االستثناء ـ(.1982الديف ) القرافي، شياب
 

 -. تحقيق: رمةاف عبد التكابما يجكز لمشاعر في الةركرةمد بف جع ر القيركاني. ػالقزاز، أبك عبد هللا مح
  بلح الديف اليادؼ. الككيت: دار العركبة. القاىرة: دار ال  ح .

 
 . بيركت: عالـ الكتب.1. طكتاب األفعاؿـ(. 1983اع ، عمي بف جع ر بف عمي )ابف القاطَّ 

 
تحقيق:  ( الجامع ألحكاـ القرآف )ت سير القرطبي(.1964القرطبي، أبك عبد هللا محػمد بف أحمد الخزرجي  )

براىيـ أط يش. ط  . القاىرة : دار الكتب الم رية.2أحمد البردكني كاا
 

. 2. تحقيق: حاتـ  الح الةامف. طاألزمنة كتمبية الجاىميةـ(. 1985بف أحمد )قطرب، محػمد بف المستنير 
 مؤسسة الرسالة.

 
 .الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة .(ـ2011الجمالي الحن ي ) زيف الديف أبك ال داء قاسـ ،ُقْطُمْكبايااابف 

 .حكثمركز النعماف لمب .  نعاء:1. طمد بف سالـ آؿ نعمافػتحقيق: شادؼ بف مح
 

محػمد خير رمةاف  :تحقيق. تاج التراجـ .(ق1418الجمالي الحن ي ) الديف أبك ال داء قاسـ زيف ،ُقْطُمْكبايااابف 
  .دار القمـ . دمشق:1. طيكسف

 
 . بيركت: دار الكتب العممية. بح األعش  في  ناعة اإلنشاءالقمقشندؼ، أحمد بف عمي بف أحمد ال زارؼ. 
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الكفيات )معجـ زمني لم حابة كأعبلـ  ـ(.1983) العباس أحمد بف حسف بف الخطيب بكأابف قن ذ القسنطيني، 
 .دار اآلفاؽ الجديدة. بيركت: 4. طعادؿ نكييض. تحقيق: المحدثيف كال قياء كالمؤل يف(

 
التاج المكمل مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر . ػ(م2007مد  ديق خاف بف لطف هللا )ػالطيب مح ، أبكالِقنَّكجي
  .كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. قطر: 1. طاألكؿك 



. تحقيق: إسماعيل إسماعيل شرح قكاعد اإلعراب البف ىشاــ(. 1995الُقكجاكؼ، محػمد بف م ط   شيخ زاده )
 .. بيركت: دار ال كر المعا ر .دمشق: دار ال كر1مركة. ط

 
قيق: محػمد زغمكؿ سبلـ. اإلسكندرية: منشأة . تحالممتع في  نعة الشعرالقيركاني، عبد الكريـ النيشمي. 

 المعارؼ.
  .دار المعرفة . بيركت:2. طعبد الرحمف الم طاكؼ  :تحقيق .ديكاف امِرغ القيسـ(. 2004القيس، امرغ )

 
. 2. تحقيق: حاتـ  الح الةامف. طمشكل إعراب القرآفق(. 1405القيسي أبك محػمد مكي بف أبي طالب )

 بيركت: مؤسسة الرسالة.
 

مد بف ػالدكتكر مح :دراسة كتحقيق. إيةاح شكاىد اإليةاح ـ(.1987) عمي الحسف بف عبد هللا أبكالقيسي، 
 .دار اليرب اإلسبلمي . بيركت:1. طحمكد الدعجاني

 
. تحقيق: إرشاد السالؾ إل  حل أل ية ابف مالؾـ(. 1954ابف قيـ الجكزية، برىاف الديف إبراىيـ بف محػمد )

 . الرياض: أةكاء السمف.1محػمد السيمي. ط محػمد بف عكض بف
 

 .دار  ادر: بيركت .إحساف عباس :تحقيق .فكات الكفيات. (ق1974) بف شاكرامد ػمح، الكتبي
 

دار إحياء التراث . 1. طعمي شيرؼ  :تحقيق. البداية كالنيايةـ(. 1988) ال داء إسماعيل بف عمر أبكابف كثير، 
 .العرلي

 
أحمد عمر : الدكتكر تحقيق .طبقات الشافعييف. (ـ1993سماعيل بف عمر القرشي )ال داء إ أبك ،كثيرابف 

 .مكتبة الثقافة الدينية .مد عزبػمد زينيـ محػمح . كالدكتكرىاشـ
 

 .دار إحياء التراث العرلي .مكتبة المثن  . بيركت:معجـ المؤل يف .ىػ(1408عمر بف رةا )ت كحالة،
 

. تحقيق: محػمد بف أحمد العمرؼ. المنتخب مف غريب كبلـ العرب. ـ(1989كراع النمل، عمي بف الحسف )
حياء التراث اإلسبلمي. -. السعكدية: جامعة أـ القرػ 1ط  معيد البحكث العممية كاا
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. تحقيق: عمي بف دخيل هللا بف عجياف تحقيق ال كاسد اليياثيةق(. 1424الكرماني محػمد بف يكسف بف عمي )
 : مكتبة العمـك كالحكـ.. المدينة المنكرة1العكفي. ط

 
. تحقيق: عبد الكريـ م اتيح األغاني في القراءات كالمعانيـ(. 2001الكرماني، محػمد بف أبي المحاسف )

.1م ط   مدلج. تقديـ: محسف عبد الحميد. ط  . بيركت: دار ابف حـز
 

ة لمثقافة اإلسبلمية. . جدة: دار القبمغراسب الت سير كعجاسب التأكيلالكرماني، محمكد بف حمزة بف ن ر. 
 بيركت: مؤسسة عمـك القرآف.

 
. تحقيق: عبد الكريـ م اتيح األغاني في القراءات كالمعانيـ(. 2001الكرماني، محػمد بف أبي المحاسف )

.1م ط   مدلج. تقديـ: محسف عبد الحميد. ط  . بيركت: دار ابف حـز
 

 .عدناف دركيش: قيحق. ت طمحات كال ركؽ الميكيةالكميات معجـ في الم .أيكب بف مكس ، أبك البقاء الك كؼ 
 . مؤسسة الرسالة. بيركت: مد الم رؼ ػمحك 

 
. ال  كؿ الم يدة في الكاك المزيدةـ(. 1990ابف كيكمدؼ العبلسي،  بلح الديف خميل بف عبد هللا الدمشقي )

 . عماف: دار البشير.1تحقيق: حسف مكس  الشاعر. ط
 

. دار 1. تحقيق: شعيب األرنؤكط كآخريف. طوسنف ابف ماجـ(. 2009بف يزيد ) ، أبك عبد هللا محػمدوابف ماج
 الرسالة العالمية.



مد عمي الريح ػالدكتكر مح. تحقيق: شرح أبيات سيبكيو. (ـ1974) يكسف بف عبد هللا أبك محػمد السيرافي،
 . كردار ال .مكتبة الكميات األزىرية. القاىرة: كؼ سعدؤ طو عبد الر  ة:راجعكم .ىاشـ

 
مطبكعات  -. تحقيق: أحمد محػمد الخراطر ف المباني في شرح حركؼ المعانيالمالقي، أحمد بف عبد النكر. 

 دمشق. –مجمع المية العرلية
 

مد ػمح :تحقيق .تسييل ال كاسد كتكميل المقا د. (ـ1967مد بف عبد هللا )ػجماؿ الديف مح ،مالؾ األندلسيابف 
 .تاب العرليدار الك. القاىرة: كامل بركات

 
الدكتكر عبد الرحمف  :تحقيق .شرح التسييل .(ـ1990مد بف عبد هللا )ػجماؿ الديف مح ،مالؾ األندلسيابف 

  .دار ىجر . الجيزة:1. طمد بدكؼ المختكف ػكالدكتكر مح .السيد
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حقيق: . تإيجاز التعريف في عمـ الت ريف ـ(.2002ابف مالؾ األندلسي، جماؿ الديف محػمد بف عبد هللا )
 . المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.1محػمد الميدؼ عبد الحي عمار سالـ. ط

 
. تحقيق: عبد المنعـ أحمد ىريدؼ. شرح الكافية الشافيةابف مالؾ األندلسي، جماؿ الديف محػمد بف عبد هللا. 

حيا1ط  ء التراث اإلسبلمي.. مكة المكرمة: جامعة أـ القرػ تمركز البحث العممي كاا
 

 . دار التعاكف.أل ية ابف مالؾـ(. 1967ابف مالؾ األندلسي، جماؿ الديف محػمد بف عبد هللا )
 

دار . بيركت: 1ط .مجيد طراد :تحقيق كشرح. ديكاف كعب بف مالؾـ(. 1997ابف مالؾ، كعب األن ارؼ )
  . ادر

 
كمحمكد  -تحقيق: بشار عكاد معركؼالؾ. مكطأ اإلماـ م ق(.1412ابف مالؾ، مالؾ بف أنس األ بحي )

 خميل. مؤسسة الرسالة.
 

. اإلمارات: 1تحقيق: محػمد م ط   األعظمي. ط .المكطأـ(. 2004مالؾ بف أنس األ بحي )ابف مالؾ، 
 .مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية

 
الدر النثير كالعذب النمير في شرح مشكبلت كحل ـ(.1990المالقي، عبد الكاحد بف محػمد بف عمي األمكؼ )

. تحقيق: أحمد عبد هللا أحمد مق بلت اشتمل عمييا كتاب التيسير ألبي عمرك عثماف بف سعيد الداني
 المقرغ. جدة: دار ال نكف لمطباعة كالنشر.

 
. عبد الرحيـ . تحقيق: السيد ابف عبد المق كد بفت سير الماكردؼالماكردؼ، أبك الحسف عمي بف محػمد. 

 .بيركت: دار الكتب العممية
 

. تحقيق: محػمد أبك ال ةل الكامل في المية كاألدبـ(. 1997) األزدؼ المبرد، أبك العباس محػمد بف يزيد
 . القاىرة: دار ال كر العرلي.3إبراىيـ. ط

 
 الم رية. . القاىرة: دار الكتب3. طال اةلق(. 1421المبرد، أبك العباس محػمد بف يزيد األزدؼ )

 
 .عالـ الكتب :بيركت .محػمد عبد الخالق عظيمة :تحقيق .المقتةب. أبك العباس محػمد بف يزيد األزدؼالمبرد، 

 
شرح نقاسض جرير كال رزدؽ )بركاية اليزيدؼ عف ـ(. 1998) التيمي الب رؼ  ابف المثن ، أبك عبيدة معمر

 . بيركت: دار المعرفة.2كليد محمكد خالص.ط -تحقيق: محػمد إبراىيـ حكر .السكرؼ عف ابف حبيب عنو(
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 :القاىرة .محػمد فكاد سزگيف :تحقيق.  مجاز القرآف (.ق1381) التيمي الب رؼ  أبك عبيدة معمرابف المثن ، 
 .مكتبة الخانج 

 
النكت في القرآف الكريـ )في معاني القرآف الكريـ ـ(. 2007المجاشعي، عمي بف فةاؿ بف عمي القيركاني )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيق: عبد هللا عبد القادر الطكيل. ط(كااعرابو
 

مد عمي الريح ػالدكتكر مح. تحقيق: شرح أبيات سيبكيو. (ـ1974) يكسف بف عبد هللا أبك محػمد السيرافي،
 .دار ال كر .مكتبة الكميات األزىرية. القاىرة: كؼ سعدؤ طو عبد الر  ة:راجعكم .ىاشـ

 
عبد المجيد  تحقيق: .شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ـ(.2003)ػمد بف محػمد بف عمر محابف مخمكؼ، 
 .دار الكتب العممية . بيركت:خيالي

 
 . دار البشاسر.1. تحقيق: إبراىيـ  الح. طالتعازؼ ـ(. 2003المداسني، أبك الحسف عمي بف محػمد )

 
 .الشعراء عم  العمماء مآخذ في شحالمك  عمراف. بف محػمد بف هللا عبيد أبك المرزلاني،

 
الدكتكر  :تحقيق .نتاسج التح يل في شرح كتاب التسييل .مد بف أبي بكرػمد بف محػالمرابط الدالسي، مح

 .م ط   ال ادؽ العرلي
 
. 1. طمد عبيدػمد عبد النبي محػمح :تحقيق .)القسـ النحكؼ( شرح التسييل .(ـ2006) ، ابف أـ قاسـلمرادؼا

 .مكتبة اإليماف المن كرة:
 

. دمشق: 1نا ر حسيف عمي. ط :تحقيق .)القسـ ال رفي( شرح التسييل ـ(.2008ابف أـ قاسـ ) المرادؼ،
 دار سعد الديف.

 
شرح كتحقيق : عبد الرحمف . تكةيح المقا د كالمسالؾ بشرح أل ية ابف مالؾ ـ(.2008ابف أـ قاسـ ) المرادؼ،

 .دار ال كر العرلي .1. طعمي سميماف
 
. بيركت: دار الكتب 1. طاألزمنة كاألمكنةق(. 1417لمرزكقي، أبك عم  أحمد بف محػمد األ  ياني )ا

 العممية.
 

. تحقيق: غريد الشيخ. كةع فيارسو: شرح ديكاف الحماسةـ(. 2003المرزكقي، أبك عم  أحمد بف محػمد )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1إبراىيـ شمس الديف. ط
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دار  :بيركت. مد فؤاد عبد الباقيػمح. تحقيق:  حيح مسمـ. النيسابكرؼ  ف الحجاج القشيرؼ ب، أبك الحسف مسمـ
 .إحياء التراث العرلي

 
. 1. تحقيق: كامل سميماف الجبكرؼ. طالدر ال ريد كليت الق يدـ(. 2015المستع مي، محػمد بف أيدمر )
 بيركت: دار الكتب العممية.

 
. بيركت: 3. تحقيق: محػمد عبد القادر عطا. طأحكاـ القرآفـ(. 2003مي )المعافرؼ، محػمد بف عبد هللا اإلشبي

 دار الكتب العممية.
 

. القاىرة: دار 3. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. ططبقات الشعراءابف المعتز، عبد هللا بف محػمد العباسي. 
 المعارؼ.

 
. تحقيق: إبراىيـ اليازجي. 1. طالي راف رسالةـ(. 1907المعرؼ، أبك العبلء أحمد بف عبد هللا بف سميماف )

 م ر: مطبعة أميف ىندية.
 

 . دار الكتاب العرلي.الميربالُمطرزؼ نا ر بف عبد السيد أب  المكاـر الخكارزمي. 
 

. تحقيق: عبد العميـ الطحاكؼ. مراجعة: محػمد ال اخرق(. 1380أبك طالب بف سممة بف عا ـ، ) ،الم ةل
 ء الكتب العرلية. عيس  البابي الحمبي.. دار إحيا1عمي النجار. ط

 
 :تحقيق .المق د األرشد في ذكر أ حاب اإلماـ أحمدـ(. 1990) إبراىيـ بف محػمد برىاف الديفابف م مح، 

  .مكتبة الرشد :الرياض. 1. طعبد الرحمف بف سميماف العثيميف
 

 .ر الشرؽ العرليدا :حمب -بيركت تحقيق: عزة حسف. .ديكاف ابف مقبل .(ـ1995)، ابف مقبل
 

إدارة المخطكطات  . الككيت:دليل الطالبيف لكبلـ النحكييف .(ـ2009مرعي بف يكسف الكرم  )، المقدسي
 .كالمكتبات اإلسبلمية

 
 . دار الكتب العممية.إبراز المعاني مف حرز األماني أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسماعيل. ،المقدسي

 
كذكر كزيرىا لساف  ن ح الطيب مف غ ف األندلس الرطيب .(ـ1997) مدػشياب الديف أحمد بف مح، المقرؼ 

 .دار  ادر. بيركت: 1. طإحساف عباس . تحقيق:الديف بف الخطيب
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محػمد عبد القادر  :تحقيق. السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ. تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القادرالمقريزؼ، 
 .دار الكتب العممية . بيركت:1. طعطا

 
عبد . تحقيق: شرح المككدؼ عم  األل ية في عممي النحك كال رؼـ(. 2005ؼ، عبد الرحمف بف عمي )المككد

 . بيركت: المكتبة الع رية.الحميد ىنداكؼ 
 

حاتـ  الح  . تحقيق: الدكتكرمشكل إعراب القرآف .(ق1405)مد القيسي ػمح، أبك مكي بف أبي طالب
 .مؤسسة الرسالة. بيركت: 1. طالةامف

 
)رسالة دكتكراة(  ىداية السبيل إل  بياف مساسل التسييل. (ـ1989)عبد القادر بف أبي القاسـ العباسي المكي، 

إل  نياية )باب الناسب عف ال اعل(. تحقيق كدراسة: عثماف محمكد ال يني. إشراؼ الدكتكر محمكد محػمد 
 الطناحي. السعكدية: جامعة أـ القرػ.

 
 .العقد المذىب في طبقات حممة المذىب ـ(.1997الم رؼ ) مر بف عميح ص ع كسراج الديف أبابف الممقف، 
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1ط .كسيد ميني -أيمف ن ر األزىرؼ  :تحقيق

 
دار  . بيركت:3. طلساف العرب. (ق1414مد بف مكـر األن ارؼ )ػمحأبي ال ةل جماؿ الديف  ،منظكرابف 

 . ادر
 

. تحقيق: حاتـ خير الكبلـ في التق ي عف أغبلط العكاــ(. 1987ني )منق، عمي بف اللي بالي القسطنطي
 . بيركت: عالـ الكتب.1 الح الةامف. ط

 
. 2. تحقيق: أحمد محػمد شاكر. طلباب اآلدابـ(. 1987أبك المظ ر مجد الديف أسامة بف مرشد ) ،ابف منقذ

 القاىرة : مكتبة السنة.
 

مَّبي، أحمد بف عمي بف معقل ) يب المُتانابِّيـ(. 2003الُميا عبد العزيز  . تحقيق:المآخذ عم  ُشرّاح ديكاف أبي الطَّ
 . الرياض: مركز الممؾ في ل لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية.2بف نا ر المانع. ط

 
شراؼ -حنا جميل حداد :قيحقتجمع ك . شعر ابف ميادةـ(. 1982ابف ميادة )  . دمشق:قدرؼ الحكيـ :مراجعة كاا

  .ية العرليةمطبكعات مجمع الم
 

 . تحقيق: محػمد محي  الديف عبد الحميد. لبناف.مجمع األمثاؿالميداني، أبك ال ةل أحمد بف محػمد. 
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األستاذ  :تحقيق .تمييد القكاعد بشرح تسييل ال كاسد .(ـ2007مد بف يكسف )ػمحب الديف مح ،ناظر الجيش
 .دار السبلـ :القاىرة .1ط ، كآخريف.مد فاخرػالدكتكر عمي مح

 
. شرح ابف الناظـ عم  أل ية ابف مالؾ. (ـ2000مد بف مالؾ )ػمد بف جماؿ الديف محػبدر الديف مح ،ابف الناظـ
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طمد باسل عيكف السكدػمح تحقيق:

 
اس، . بيركت: 1إبراىيـ. ط خميل المنعـ . تحقيق: عبدالقرآف إعراب ق(.1421محػمد ) بف أحمد جع ر أبك النَّحَّ
 العممية. الكتب دار

 
. مكة 1. تحقيق: محػمد عمي ال ابكني. طمعاني القرآفق(. 1409النحاس، أبك جع ر أحمد بف محػمد )

 المكرمة: جامعة أـ القرػ.
 

اس، أبك جع ر أحمد بف محػمد بف إسماعيل ) . تحقيق: بساـ عبد الكىاب الجابي. عمدة الكتابـ(. 2004النَّحَّ
.. دار ابف ح1ط  ـز

 
. إبراىيـ شمس الديف :تحقيق .الدارس في تاريخ المدارس. (ـ1990د الدمشقي )ػعبد القادر بف محمالنعيمي، 
 .دار الكتب العممية . بيركت:1ط

 
. القاىرة: دار الكتب كالكثاسق 1. طنياية األرب في فنكف األدبق(. 1423النكيرؼ، أحمد بف عبد الكىاب )

 القكمية.
 

. تحقيق: سعد بف محػمد كتاب ت سير القرآفـ(. 2002مد بف إبراىيـ بف المنذر )ػكر محالنيسابكرؼ، أبك ب
 . المدينة المنكرة. دار المآثر.1السعد. تقديـ: عبد هللا بف عبد المحسف التركي. ط

 
. تحقيق: سعاد بنت معان  مشكبلت القرآف يباىر البرىاف فـ(. 1988النيسابكرّػ، محمكد بف أبي الحسف )

 بف سعيد بابقي. مكة المكرمة: جامعة أـ القرػ. الح 
 

مركز : بكرسعيد .1ط .أحمد خميل الشاؿ. تحقيق: ديكاف أبي ذؤيب اليذلي(. ـ2014) أبك ذؤيب، اليذلي
 .الدراسات كالبحكث اإلسبلمية

 
. تحقيق:   كاف عدناف داككدؼ. اليريب الم نفق(. 1417-ق1415ـ )اليركؼ، أبك ُعبيد القاسـ بف سبل

 لمدينة المنكرة: مجمة الجامعة اإلسبلمية.ا
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. 1. تحقيق: أحمد بف سعيد بف محػمد قشاش. طإس ار ال  يحق(. 1420اليركؼ، محػمد بف عمي بف محػمد )
 المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.

 
 :بكرسعيد. 1. طد خميل الشاؿأحم :تحقيق كتخريج. ديكاف أبي ذؤيب اليذلي ـ(.2014اليذلي، أبك ذؤيب )

 .مركز الدراسات كالبحكث اإلسبلمية
 

 . مطبعة م ط   البابي الحمبي.شذكر الذىبابف ىشاـ األن ارؼ، جماؿ الديف أبك مػحمد عبد هللا بف يكسف. 
 

شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ  .(ـ2001حمد عبد هللا بف يكسف )ػم أبكجماؿ الديف  ،ىشاـ األن ارؼ ابف 
 .دار إحياء التراث العرلي . بيركت:1. طمد أبك ال ةل عاشكرػالدكتكر مح :تحقيق. عربال

 
 .ميني المبيب عف كتب األعاريب .(ـ1985حمد عبد هللا بف يكسف )ػم كىشاـ األن ارؼ، جماؿ الديف أبابف 

 .دار ال كر. دمشق: 6. طمد عمي حمد هللاػمحك  .مازف المبارؾالدكتكر  :تحقيق
 

. أسسمة كأجكبة في إعراب القرآفـ(. 1983مػحمد عبد هللا بف يكسف ) ك، جماؿ الديف أباألن ارؼ  ابف ىشاـ
 . المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.1تحقيق: محػمد نيش. ط

 
تحقيق:  .أكةح المسالؾ إل  أل ية ابف مالؾمػحمد عبد هللا بف يكسف.  كابف ىشاـ األن ارؼ، جماؿ الديف أب

 يكسف الشيخ محػمد البقاعي. دار ال كر.
 

. تخميص الشكاىد كتمخيص ال كاسدـ(. 1986مػحمد عبد هللا بف يكسف ) كابف ىشاـ األن ارؼ، جماؿ الديف أب
 . دار الكتاب العرلي.1تحقيق: عباس م ط   ال الحي.ط

 
. تحقيق: سعكد بف عبد بة التسييلشرح خط. مػحمد عبد هللا بف يكسف كجماؿ الديف أبابف ىشاـ األن ارؼ، 

 العزيز الخميف. السعكدية: مجمة الجامعة اإلسبلمية.
 

تحقيق:  .المساسل الس رية في النحك ـ(.1983مػحمد عبد هللا بف يكسف ) كجماؿ الديف أبابف ىشاـ األن ارؼ، 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1حاتـ  اح الةامف. ط





. الرياض: جامعة اإلماـ 1. طالت سير البسيطق(. 1430النيسابكرؼ )الكاحدؼ، أبك الحسف عمي بف أحمد 
 عمادة البحث العممي. -محػمد بف سعكد اإلسبلمية
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. 1. تحقيق: محمكد جاسـ محػمد الدركيش. طعمل النحكـ(. 1999ابف الكراؽ محػمد بف عبد هللا بف العباس )
 الرياض: مكتبة الرشد.

 
. تحقيق: غرر الخ اسص الكاةحة كعرر النقاسض ال اةحةـ(. 2008يـ )الكطكاط أبك إسحق محػمد بف إبراى

 . بيركت: دار الكتب العممية.1ابراىيـ شمس الديف. ط
 

. تحقيق: كماؿ المكش  )الظرؼ كالظرفاء(ـ(. 1953مد بف أحمد بف إسحاؽ )ػالكشاء، أبك الطيب مح
 مطبعة االعتماد. -. م ر: مكتبة الخانجي2ط م ط  .

 
. تحقيق: بكلس بركنمو. مطبعة المق كر كالممدكدـ(. 1900أبك العباس أحمد بف محػمد التميمي )ابف كالد، 
 ليدف.

 
. (إرشاد األريب إل  معرفة األديب ) معجـ األدباء. (ـ1993أبك عبد هللا بف عبد هللا الركمي ) ،ياقكت الحمكؼ 
 .دار اليرب اإلسبلمي . بيركت:1. طإحساف عباس تحقيق:

 
 . ادر. بيركت: دار 2. طالبمدافمعجـ ـ(. 1995كؼ، أبك عبد هللا بف عبد هللا الركمي )ياقكت الحم

 
. المكتبة مشارؽ األنكار عم   حاح اآلثاراليح بي، عياض بف مكس  بف عياض بف عمركف السبتي. 

 دار التراث.-العتيقة 
 

 مطبعة جمعية داسرة المعارؼ.. اليند: 1. طاألماليـ(. 1938اليزيدؼ، أبك عبد هللا محػمد بف العباس )
 

 .كزارة الثقافة كاإلعبلـ .نكرؼ حمكدؼ القيسي تحقيق: .ديكاف األسكد بف يع رابف يع ر، األسكد. 
 

الدكتكر إميل . تقديـ شرح الم  ل لمزمخشرؼ . (ـ2001يعيش بف عمي )مكفق الديف أبي البقاء  ،يعيشابف 
 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طبديع يعقكب

 
الدكتكر عبد  :تحقيق. إشارة التعييف في تراجـ النحاة كالميكييف .ـ(1986) عبد الباقي بف عبد المجيدليماني، ا

 .مركز الممؾ في ل لمبحكث كالدراسات. السعكدية: 1. طالمجيد دياب
 

محػمد األخةر.  –. تحقيق: محػمد حجيزىر األكـ في األمثاؿ كالحكــ(. 1981اليكسي الحسف بف مسعكد )
 . الميرب: دار الثقافة.1ط
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 فيرس اآليات القرحنية -1

 ال  حة  رقـ اآلية اآلية الكريمة مسمسل

 (1سكرة ال اتحة )

1 .   َِّ ِ ْمُد      2 344اْلحا

2.    ِإيَّاؾا ناْعُبُد 5 540 

 (2سكرة البقرة ) 

3 .   ْماْيِيـ كااء  عا ـْ الا ُيْؤِمُنكفا  سا ـْ ُتْنِذْرُى ـْ لا ـْ أا  498ك   6 316أاأاْنذاْرتاُي

4 .    لاةا بلا ُكا الةَّ    16 520 اْشتارا

5.  ْـ ْمُتُك ـْ كاأانِّي فاةَّ ماْيُك ْمُت عا   47 433اْذُكُركا ِنْعماِتيا الَِّتي أاْنعا

6.   عاكااف  باْيفا ذاِلؾا  68 483 

7.   َّر ـْ ِإْخرااُجُيـْ كاُىكا ُمحا ماْيُك    85 267ـ  عا

8.   ِ   138 339ِ ْبياةا  َّ

9.    ـا ـْ تاُقكُلكفا ِإفَّ ِإْبرااِىي    140 500أا

10.    ِـ راا ْسِجِد اْلحا ْطرا اْلما   144 598شا

11.    ُْطراه ـْ شا لُّكا ُكُجكىاُك    144 598فاكا

12.    ْيس  406ك  216 401ا كاعاسا  أاْف تاْكراُىكا شا

13.    ْـ اِسِي ِسي آاْلكا ِمْف ِنسا   226 282ِلبلَّ

14.    ـُ اْلِقتااُؿ ماْيُك ـْ ِإْف ُكِتبا عا ْيُت  408ك  246 276قااؿا ىاْل عاسا

15.    ِرُلكا ِمْنُو ِإالَّ قاِميبل  624ك  249 623 فاشا
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16.    اُلكتا اُككُد جا قاتالا دا   251 186 كا

17.    ُه ِإالَّ ِبِإْذِنِو ُع ِعْندا ْف ذاا الَِّذؼ ياْش ا   255 284ما

18.    اِةراة اراة  حا   282 643ِإالَّ أاْف تاُككفا ِتجا

 (3سكرة آؿ عمراف )     

19.   باْت سا ُكفِّياْت ُكلُّ ناْ ٍس ماا كا   25 835كا

20.   اُء ِبياْيِر ِحسا ْف ياشا ا ياْرُزُؽ ما   37 549اٍب ِإفَّ  َّ

21.    ِبيبل ِف اْستاطااعا ِإلاْيِو سا ما  النَّاِس ِحجُّ اْلباْيِت ما ِ عا َّ ِ   97 772كا

22.   ْـ ْرُت ـْ أاكا ا ْت ُكُجكُىُي دَّ ا الَِّذيفا اْسكا   106 742فاأامَّ

23.    ْـ ـْ أاْنُ ُسُي ْتُي طااِس اة  قاْد أاىامَّ   154 324كا

24.    َْـّ أان ا ُث اس  ّـِ أاماناة  ُنعا ـْ ِمْف باْعِد اْليا ماْيُك   154 874زاؿا عا

25.    ُِدكر    154 874ِبذااِت ال ُّ

26.   ٍة    159 121فاِبماا راْحما

27.   ِلاِك اْفتاداػ ِبو ـْ ِمْلُء اأْلاْرِض ذاىاب ا كا ِدِى ماْف ُيْقبالا ِمْف أاحا    159 140فا

28.   َّباف ـْ كاالا ياْحسا ْير  أِلاْنُ ِسِي ـْ خا ا ُنْمِمي لاُي   178 493الَِّذيفا كا اُركا أانَّما

 (4سكرة النساء )                                                     

29.    ِريس ا   4 571ىاِنيس ا ما

30.   فاُكُمكُه 4 571 

31.  َِّ  ِكتاابا   24 339 
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32.    ُسفا ُأك ِفيق ا كاحا   69 351لاِسؾا را

33.   َّساف ْف لاُيباطِّ ـْ لاما فَّ ِمْنُك  279ك   72 278كااِا

34.    افا  َُّ غاُ كر ا راِحيم ا كا   96 399كا

35.   ِ   122 339كاْعدا  َّ

 (5سكرة الماسدة )

36.    ِْتح ُ أاْف ياْأِتيا ِباْل ا   52 407 فاعاسا   َّ

37.   ْلُّؾا  ىال   112 729تاْستاِطيُع را

38.   أاْف ُينازِّؿا 112 729 

 (6سكرة األنعاـ )

39.    ـْ تاْزُعُمكفا ـُ الَِّذيفا ُكْنُت اُؤُك كا   22 292أاْيفا ُشرا

40.   ِْبزاْعِمِيـ ِ   136 468 ىاذاا ِ َّ

 (7سكرة األعراؼ ) 

41.   ُـْ ياك ُدكا ِإالَّ ِإْبِميسا لا جا اِجِديفا فاسا  609ك  11 608ْف ِمفا السَّ

42.   ماا ماناعاؾا أاالَّ تاْسُجدا 12 457 

43.    ِميعا ُككا ِفييا جا ارا تَّ  ِإذاا ادَّ    38 26حا

44.   ْيُرُه ـْ ِمْف ِإلاٍو غا ا لاُك   59 511ما

45.    لِِّو أاْرلاِعيفا لاْيماة   142 657فاتاَـّ ِميقااُت را

46.   ِثيفا لاْيماة  كا ْدناا ُمكسا  ثابلا   142 658كااعا
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47.   اْثناتاْي عاْشراةا أاْسبااط ا ُأمام ا 160 672 

48.   اِمُتكفا ـْ  ا ـْ أاْنُت ـْ أا ْكُتُمكُى عا ـْ أادا ماْيُك كااء  عا   193 498سا

 (8سكرة األن اؿ )

49.    ْتاي ُ ِإْحداػ الطَّاِس ا ـُ  َّ ْذ ياِعُدُك ـْ كااِا ا لاُك   7 433ِف أانَّيا

50.   ْمِبِو قا ْرِء كا  855ك 161ك  24 88ياُحكُؿ باْيفا اْلما

51.   ُـ ُـّ اْلُبْك ِ ال ُّ كاابِّ ِعْندا  َّ رَّ الدَّ   22 341ِإفَّ شا

52.    ْـ ِشْمُت ِثير ا لا ا ـْ كا لاْك أارااكاُي   43 414كا

53.   ـا مَّ لاِكفَّ  َّا سا   43 414كا

54.  باُقكا بافَّ الَِّذيفا كا اُركا سا    59 484كاالا ياْحسا

 (9سكرة التكبة )

55.    ـْ ُمْدِبِريفا لَّْيُت َـّ كا   25 789ُث

56.    ـْ تاْستاْيِزُسكفا ُسكِلِو ُكْنُت را ِ كاآيااِتِو كا   65 376أاِبا َّ

57.   َّْبِعيفا مار ـْ سا ـْ ِإْف تاْستاْيِ ْر لاُي ُ لاُي   80 613ة  فاماْف ياْيِ را  َّ

58.   ْـ ف  لاُي كا تاؾا سا بلا ـْ ِإفَّ  ا ماْيِي لِّ عا   103 435كا ا

 (11سكرة ىكد )

59.    ْـ ْنُي ـْ لاْيسا ماْ ُركف ا عا   8 376أاالا ياْكـا ياْأِتيِي

60.   ما  الظَّاِلِميفا ِ عا   18 344لاْعناُة  َّ

61.   ا كاىا ْيخ    72 267ذاا باْعِمي شا
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62.    ِاِدُلناا ِفي قاْكـ ْتُو اْلُبْشراػ ُيجا اءا ْكُع كاجا ـا الرَّ فامامَّا ذاىابا عاْف ِإْبرااِىي
 ُلكٍط 

74 142 

63.   ا ُيِريُد اؿ  ِلما   107 721فاعَّ

64.    ْـ الاُي لُّؾا أاْعما ـْ را فِّيانَُّي ا لاُيكا فَّ ُكبلِّ لامَّ  655ك  111 279كااِا

65.   ة  كاالا يازااُلكفا ُمْختاِمِ يفا عالا النَّاسا ُأمَّة  كااِحدا لُّؾا لاجا اءا را لاْك شا   118 28 كا

66.    ْـ اِدِقيفا ِ ْدُقُي ُع ال َّ   119 157ىاذاا ياْكـُ ياْن ا

 (12سكرة يكسف )

67.   ُمَّك ِليِّا لاعا ْلنااُه ُقْرآن ا عارا   2 1 ـْ تاْعِقُمكفا ِإنَّا أاْنزا

68.   ِيَّاراة  833ك    10 133ياْمتاِقْطُو باْعُض السَّ

69.   ما  ُيكُسفا ا لاؾا الا تاْأمانَّا عا   11 712ما

70.   اُنكا ِفيِو ِمفا الزَّاِىِديفا كا   20 296كا

71.   ْـ ا لاُي َـّ بادا   35 317ُث

72.    ـْ ِمْف باْعِد ا لاُي َـّ بادا   35 502ماا راأاُكا اآْليااِت لاياْسُجُننَُّو ُث

73.   تَّ  ِحيٍف   35 779حا

74.   ْؤياا تاْعُبُركفا   43 539ِلمرُّ

75.   ـْ ِفي ُيكُسفا ْطُت ا فارَّ ِمْف قاْبُل ما   60 357كا

76.    تاْ تاُأ تاْذُكُر ُيكُسفا ِ   85 370تاا َّ

 (13سكرة الرعد )

77.   كا ا  ِ   43 511ِبا َّ
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 (14سكرة إبراىيـ )

78.   ْـ نَُّك اِزيدا ـْ ألا ْرُت كا  ح   7لاِسْف شا

 (15سكرة الِحْجر )

79.   اُنكا ُمْسِمِميفا دُّ الَِّذيفا كا اُركا لاْك كا ا ياكا   2 682ُرلاما

80.   اِفُظكفا نَّا لاُو لاحا ْكرا كااِا ْلناا الذِّ   9 1 ِإنَّا ناْحُف نازَّ

81.   اِجِديفا   31 608ِإالَّ ِإْبِميسا أابا  أاْف ياُككفا ماعا السَّ

 (16سكرة النحل )

82.   ـُ النَّارا ـا أافَّ لاُي را   62 430الا جا

83.   ـْ ِممَّا ِفي ُبُطكِنِو ـِ لاِعْبراة  ُنْسِقيُك ا ـْ ِفي اأْلاْنعا فَّ لاُك   66 254كااِا

 (17سكرة اإلسراء )

84.   ا كاُىكا ُمْؤِمف ْعييا ا سا عا  لايا سا   19 566كا

85.   ْْنُو ماس افا عا   36 511ُسكال  ُكلُّ ُأكلاِسؾا كا

86.    ـْ تاْمِمُككفا   100 429لاْك أاْنُت

 (18سكرة الكيف )

87.    ـا أاؼُّ اْلِحْزلاْيِف أاْح ا    12 497ِلناْعما

88.   ا أاْزكا ْمياْنُظْر أايُّيا    19 497فا

89.   ثا ِماساٍة ِسِنيفا   25 672ثابلا

90.   تَّ  أاْبُمغا ْيِف الا أاْبراُح حا   60 369ماْجماعا اْلباْحرا
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 (19سكرة مريـ )

91.   ياا لاْيتاِني ِمتُّ قاْبلا ىاذاا  23 420 

92.   يِّا ياْكـا ُأْبعاُث حا   33 789كا

93.   مااكااُت اُد السَّ  135ك  90 134ياكا

94.   مااكااُت ياتا اطَّْرفا   90 134السَّ

 (20سكرة طو )

95.   طاو 1 545 

96.    ْف ياْخشا   3 576ِإالَّ تاْذِكراة  ِلما

97.    ا ِتْمؾا ِبياِميِنؾا ياا ُمكسا ما   17 284كا

98.    ا أاْسماُع كاأاراػ ُكما   46 234 ِإنَِّني ماعا

99.   لَُّو ُمْجِرم ا ْف ياْأِت را   74 267ِإنَُّو ما

100.   ا كاالا تاْخشا راك  اُؼ دا   77 183 الا تاخا

101.   ِْشياُيـ ّـِ ماا غا ـْ ِمفا اْليا    78 294فاياِشياُي

102.   اِنبا الطُّكِر اأْلاْيمافا ـْ جا ْدنااُك كااعا   80 247كا

103.    ا كاالا تاْةحا ُأ ِفييا ا كاالا تاْعراػ كاأانَّؾا الا تاْظما   118-119 435ِإفَّ لاؾا أاالَّ تاُجكعا ِفييا

 (21سكرة األنبياء )

104.   َُّ  َّة  ِإال ا آِليا افا ِفيِيما   22 604لاْك كا

105.   اِسِبيفا كا ا  ِبناا حا   47 670كا
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106.     ُـ   60 313ُيقااُؿ لاُو ِإْبرااِىي

107.    ْمَُّو ِفْتناة  لاُكـ ْف أاْدِرؼ لاعا   111 479كااِا

 (22سكرة الحج )

108.    تاراػ النَّاسا ُسكا   2 186اراػ كا

109.    ُار ا الا تاْعما  اأْلاْب ا   46 267فاِإنَّيا

110.     رَّة اِء مااء  فاُتْ ِبُح اأْلاْرُض ُمْخةا ما ا أاْنزاؿا ِمفا السَّ ـْ تارا أافَّ  َّ   63 141أالا

 (23سكرة المؤمنكف )

111.    قاْد أاْفماحا اْلُمْؤِمُنكفا 1 310 

112.   ُا لاك ْيُرُه ما   32 511ـْ ِمْف ِإلاٍو غا

113.   ماقا   91 829ِإذ ا لاذاىابا ُكلُّ ِإلاٍو ِبماا خا

 (25سكرة ال رقاف )

114.   ـْ لاياْأُكُمكفا   20 480ِإالَّ ِإنَُّي

 (26سكرة الشعراء )

115.   ـْ ُمْستاِمُعكفا ُك   15 234ِإنَّا ماعا

 (27سكرة النمل )

116.   َّافاتاباس اِحك     19 789ـا ةا

117.    ْـ ِدؼا لاُك   72 539را

118.    ِ   88 339ُ ْنعا  َّ
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 (28سكرة الق ص )

119.   َُّنِريُد أاْف ناُمف   5 65كا

120.   اِف ـُ اْمراأاتاْيِف تاُذكدا دا ِمْف ُدكِنِي كاجا   23 131كا

121.   قااُلكا ِسْحرااِف تاظااىاراا 48 172 

122.   أانَُّو الا ُيْ ِمُح اْلكااِفُركفا ْيكا   82 418كا

 (29سكرة العنكبكت )

123.    ُككا ِسبا النَّاُس أاْف ُيْترا   2 406أاحا

124.   ْمِسيفا عاام ا ناٍة ِإالَّ خا ـْ أاْلفا سا   14 612فاماِبثا ِفيِي

125.   اءاْت ُرُسُمناا ا أاْف جا لامَّ   33 490كا

 (30لرـك )سكرة ا

126.   ر  تاْنتاِشُركفا ـْ باشا َـّ ِإذاا أاْنُت   20 788ُث

 (33سكرة األحزاب )

127.   الظُُّنكناا  10 184 

128.    ْـ ماْيِي   34 77ِإالَّ الَِّذيفا تااُبكا ِمْف قاْبِل أاْف تاْقِدُركا عا

129.   اعاةا تاُككُف قاِري ا ُيْدِريؾا لاعالَّ السَّ ما  480ك  63 479ب ا كا

130.   ِبيبلا   67 184 السَّ

131.  ـُ النَّاُس   173 77الَِّذيفا قااؿا لاُي

 (34سكرة سبأ )
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132.   ْمُد لاُو اْلحا ا ِفي اأْلاْرِض كا ما مااكااِت كا ا ِفي السَّ ِ الَِّذؼ لاُو ما ْمُد ِ َّ اْلحا
ِبيُر، ياعْ  ـُ اْلخا ِكي ا ياْخُرُج ِفي اآْلِخراِة كاُىكا اْلحا ما ا ياِمُج ِفي اأْلاْرِض كا ـُ ما ما

قااؿا  ـُ اْلياُ كُر، كا ا كاُىكا الرَِّحي ا ياْعُرُج ِفييا ما اِء كا ما ا ياْنِزُؿ ِمفا السَّ ما ا كا ِمْنيا
 الَِّذيفا كا اُركا 

 427ك 426 1-3

133.    اُنكا ياْعُبُدكفا ـْ كا ِء ِإيَّاُك   40 376أاىاؤالا

 (37سكرة ال افات )

134.    ا غاْكؿ    49 457الا ِفييا

 (38سكرة ص )

135.   ُركا كَّ   21 234ِإْذ تاسا

136 .   ِإفَّ ىاذاا أاِخي 23 234 

137.   ا   33 405فاطاِ قا ماْسح 

138.    اٍب    39 549ىاذاا عاطااُؤناا فااْمُنْف أاْك أاْمِسْؾ ِبياْيِر ِحسا

 (41سكرة ف مت )

139.    ناا بلَّ لَّناا أاِرناا المَّذاْيِف أاةا   29 282را

140.   ِبيِد ـٍ ِلْمعا لُّؾا ِبظابلَّ ماا را   46 721كا

141.    ـْ ِمْف ماِحيٍص ا لاُي ظانُّكا ما   48 481كا

 (42سكرة الشكرػ )

142.     ْيء ِمْثِمِو  شا   11 417لاْيسا كا

 (44سكرة الدخاف )

143.   ْلنااُه حـ كااْلِكتا   1-3 426اِب اْلُمِبيِف ِإنَّا أاْنزا
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144.    ْكتاةا اأْلُكلا ا اْلماْكتا ِإالَّ اْلما  616ك  56 615الا ياُذكُقكفا ِفييا

 (45سكرة الجاثية )

145.   ِإْف ناُظفُّ ِإالَّ ظانِّا 32 616 

 (52سكرة الطكر )

146.    كااء ـْ  فااْ ِبُركا أاْك الا تاْ ِبُركا سا ماْيُك   16 319عا

147.    ُـ   28 435ِإنَّا ُكنَّا ِمْف قاْبُل ناْدُعكُه ِإنَُّو ُىكا اْلبارُّ الرَِّحي

  (53سكرة النجـ ) 

148.   ْعراػ   49 755كاأانَُّو ُىكا رابُّ الشِّ

 (54سكرة القمر )

149.   ْقتاِدٍر ِزيٍز مُّ ـْ أاْخذا عا ْذنااُى   42 566فاأاخا

 (64رة التيابف )سك 

150.    ُثكا ـا الَِّذيفا كا اُركا أاْف لاْف ُيْبعا   7 468زاعا

 (66سكرة التحريـ )

151.    ا لُُّو ِإْف طامَّقاُكفَّ أاْف ُيْبِدلاُو أاْزكااج    5 398عاسا  را

 (67سكرة الممؾ )

152.    تاْيِف رَّ را كا َـّ اْرِجِع اْلبا ا  569ك  4 190ُث

153.    ِسير اِسس ا كاُىكا حا ُر خا ِمْب ِإلاْيؾا اْلبا ا تاْيِف ياْنقا رَّ را كا َـّ اْرِجِع اْلبا ا    4 837ُث

 (69سكرة الحاقة )
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154.   اقَُّة ا اْلحا اقَُّة ما   1-2 294اْلحا

 (72سكرة الجف )

155.    أاحا ُ ـْ أاْف لاْف ياْبعاثا  َّ ماا ظاناْنُت ـْ ظانُّكا كا ا كاأانَُّي   7 551د 

 (73سكرة المزمل )

156.   ِميبل  ِنْ  اُو ـِ المَّْيلا ِإالَّ قا   2-3 775ُق

 (75سكرة القيامة )

157.    َـّ أاْكلا  لاؾا فاأاْكلا   34-35 188أاْكلا  لاؾا فاأاْكلا  ُث

 (76سكرة اإلنساف ) 

158.   ا ُليا ـْ ِظبلا ماْيِي اِنياة  عا دا   14 343كا

159.   ِبير ا ُمْمك ا كا ذاا راأاْيتا ثاَـّ راأاْيتا ناِعيم ا كا   20 305كااِا

160.    ذااب ا أاِليم ا ـْ عا دَّ لاُي   31 534كاالظَّاِلِميفا أاعا

 (78سكرة النبأ )

161.   ذَُّبكا ِبآيااِتناا ِكذَّاب ا كا   28 561كا

 (80سكرة عبس )

162.   مَُّو ا ُيْدِريؾا لاعا ما  480ك  3 479يازَّكَّ  كا

 (92سكرة الميل )

163.   َّرا كااأْلُْنثا  ِإف ماقا الذَّكا ماا خا مَّ  كا اِر ِإذاا تاجا كاالمَّْيِل ِإذاا ياْيشا  كاالنَّيا
تَّ   ـْ لاشا ْعياُك  سا

1-4 744 

 (95سكرة التيف )
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164.   اِفِميفا ْدنااُه أاْس الا سا دا َـّ را   5 715ُث

 (97) سكرة القدر

165.   ْطماِع اْل اْجِر تَّ  ما ـ  ِىيا حا بلا   5 778سا

 (100سكرة العاديات )

166.   ا ْبح  اِديااِت ةا   1 186كااْلعا

167.     ِبير ِسٍذ لاخا ـْ ياْكما ـْ ِبِي لَُّي   11 481ِإفَّ را

 (102سكرة التكاثر )

168.   َُّكف   6 520لاتارا

 (112سكرة اإلخبلص )

169.    د ُ أاحا    1 267ُقْل ُىكا  َّ

 (114سكرة الناس )

170 .   ِمِؾ النَّات ِإلاِو النَّات   1-3 869ُقْل أاُعكُذ ِبرابِّ النَّات ما
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 فيرس األحاديث النبكية الشري ة-2                 

 ال  حة الحديث الشريف مسمسل

1.  

""الا ياْشُكُر هللاا ماْف الا يا   ح .ْشُكُر النَّاسا

2.  

ُد ِمنِّي" ٍد، كاالا الدَّ  221 "لاْسُت ِمْف دا

3.  

ُرُه". َـّ أاْف ياْذىابا با ا الا اُه  َُّ ألا ْيء  قاةا  414 "لاْكالا أانَُّو شا

4.  

َـّ أْف يقتل". " يريد: أك ُيِم ُـّ باط ا أاْك ُيِم ِليُع ياْقُتُل حا ا ُيْنِبُت الرَّ  414 "ِإفَّ ُكلَّ ما

5.  

ْير أْبُؤسا "."عس  416   الُيكا

6.  

اِسذا  ِبؾا ِمفا النَّاِر".  476 "المَُّيَـّ عا

7.  

ما  األْرِض". تاا ُرْكباتااُه عا قاعا  516 "ككا

8.  

اُه". ا كا َّ  516 "قاْبلا أاْف تاقاعا

9.  

ُذك الطُّْ ياتاْيف". ْف قاْتِل ِجنااِف الِبُيْكت األاْبتاُر كا  621 "نايا  عا

11.  

اناْت  "اْمراأاة  كا مااءا  726 ُتْيرااُؽ الدِّ
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  فيرس الشواىد الشعر ة -3

 الصفحة القائل البحر القافية مسمسل
1.  

 341 زىير بف أبي سمم  الكافر اإِلبااءُ 
2.  

 220 زىير بف أبي سمم  الكافر ُيستباءُ 
3.  

 168 - الرجز األذناْب 
4.  

ْيْب   553 حارثة بف سراقة الكندؼ الرجز الرَّ
5.  

باا  154 ية الذبيانيالناب الطكيل ال ِّ
6.  

زاػ   142 أبك النجـ العجمي الرجز المشطكر جا
7.  

 142 أبك النجـ العجمي الرجز المشطكر الُعبل
8.  

 397 - الطكيل ُتِثيبُ 
9.  

 514 امرغ القيس الطكيل تاْدُرِب 
10.  

 168 - الطكيل تاِرْيبُ 
11.  

 718 الكميت بف زيد األسدؼ الطكيل تاْحِطبُ 
12.  

 559 - البسيط ِذْيبُ 
13.  

 486 عمر بف أبي رليعة الخ يف ابِ التُّرا 
14.  

اِلبِ   420 ال رزدؽ الخ بف حا
15.  

 12 جماؿ الديف بف مالؾ البسيط الذَّىابُ 
16.  

 12 جماؿ الديف بف مالؾ البسيط اليارابُ 
17.  

 230 لم رزدؽ البسيط غاِةباا
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18.  
ِميبُ   232 عمقمة بف عبدة الطكيل ف ا

19.  
 248 امرغ القيس الطكيل الُمثاقَِّب 

20.  
بِ   135 عمقمة بف عبدة الطكيل الُمخاةِّ

21.  
 194 حميد بف ثكر الطكيل فاتاِييبُ 

22.  
 343 امرغ القيس المتقارب أاْرنابا

23.  
ُككِب   402 ىدبة بف خشـر العذرؼ  الطكيل سا

24.  
ِلي كِّ  268 - الرجز  ا

25.  
 551 جرير بف ةرار الطكيل عاِجْيبُ 

26.  
 448 ةابئ بف الحارث البرجمي الطكيل غاِريبُ 

27.  
 851 - الطكيل غاِريبُ 

28.  
 402 ىدبة بف خشـر العذرؼ  الكافر قاِرْيبُ 

29.  
ِرِب   452 اليزيدؼ الطكيل كا

30.  
باو  255 - الرجز التاـ ُمْتعا

31.  
 255 - الرجز التاـ ُمْذىاباوْ 

32.  
 255 - الرجز التاـ أاْعذاباوْ 

33.  
 804 - الطكيل الُمطَِّمْب 

34.  
 255 - الرجز التاـ ُمْستاْعذاباوْ 

35.  
 634 بف زيدالكميت  الطكيل ماْشعابُ 
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36.  
ِذبُ   631 ذؼ الرمة البسيط ُمْنجا

37.  
 653 إبراىيـ بف ىرمة البسيط النُُّجباا

38.  
 654 جرير البسيط ُنْجباا

39.  
 619 - الرجز ُيِ ْيباا

40.  
 576 الكميت بف زيد الطكيل ياْمعابُ 

41.  
لَّتِ   549 كثير عزة الطكيل زا

42.  
رَّتِ   429 عمرك بف معد يكرب الطكيل أجا

43.  
مَّتِ   573 كثير عزة طكيلال اْستاحا

44.  
 390 عمرك بف قنعاس المرادؼ الكافر تاِبْيتُ 

45.  
لَّتِ   548 كثير عزة الطكيل أازا

46.  
ِ رااتِ   670 محػمد بف عبد هللا بف نمير الثق ي الطكيل خا

47.  
 204 كثير عزة الطكيل فاشمَّتِ 

48.  
كااِتوِ  يا  234 امرغ القيس الطكيل  ا

49.  
نَّْت   449 ال رزدؽ الكافر ةا

50.  
نَّناْت   502 قتيمة بنت النةر الطكيل ما

51.  
اةُ   585 أبك ذؤيب اليذلي الكامل الُكما

52.  
 131 عمقمة بف عبدة الطكيل ِبِنْعمةٍ 

53.  
 370ك 365 - الطكيل عاِزيزاة  
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54.  
ِسيماة    455 النابية الذبياني الطكيل ةا

55.  
ة    370 أبك ذؤيب اليذلي الطكيل قاِ يدا

56.  
 628 أبك ذؤيب اليذلي الطكيل تاِ ْيحُ 

57.  
 379 زياد األعجـ الطكيل اِسحُ را 

58.  
احِ   764 ابف ميادة الكامل ِ حا

59.  
اِلحُ   379 زياد األعجـ الطكيل ال ا

60.  
 379 زياد األعجـ الطكيل طااِرحُ 

61.  
 347 خالد بف مالؾ اليذلي الكافر ُقماحِ 

62.  
 13 جماؿ الديف بف مالؾ الطكيل ُمْرتااح

63.  
 387 حاتـ الطاسي البسيط ماْ ُبكحُ 

64.  
نااِدحُ   351 حياف بف جبمة المحارلي لطكيلا ما

65.  
احِ   13 جماؿ الديف بف مالؾ الطكيل  ا

66.  
 666 المرادؼ البسيط اْعُددْ 

67.  
دِ  دا  841 ابف الدباج اإلشبيمي البسيط العا

68.  
 664 المرادؼ البسيط ِاْكِردِ 

69.  
دِ   347 حساف بف ثابت البسيط األسا

70.  
دُ   836 شريح بف بجير التيمبي الطكيل أاْسكا

71.  
دُ   666 المرادؼ البسيط دْ تارَّ
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72.  
 842 ابف الدباج اإلشبيمي البسيط تاِزدْ 

73.  
كااِنحِ   404 قسامة بف ركاحة السنبسي الطكيل الجا

74.  
 463 سعد بف مالؾ مجزكء الكامل فااْستارااُحكا

75.  
اِرجِ   468 ُسمرة بف الجعد الخارجي الطكيل اْلماخا

76.  
ْيُيكجْ   790 رجل مف بني سعد الرجز سا

77.  
 604ك 602 أبك ذؤيب اليذلي يلالطك  باْعِدؼ

78.  
اِدؼ  872 - الرجز حا

79.  
 872 - الرجز ِجياادِ 

80.  
دِ   319 زىير بف أبي سمم  الطكيل ِبأاْسعا

81.  
 402ك 277 ال رزدؽ الطكيل ِزياادِ 

82.  
 185 - الكافر غادِ 

83.  
ا دا  76 ال رزدؽ الطكيل عاكَّ

84.  
ا  125 رؤبة بف العجاج الطكيل أْمُمكدا

85.  
ا  125 ة بف العجاجرؤب الطكيل الُبُركدا

86.  
 757 الحطيسة الطكيل اْلُبْعدُ 

87.  
ا ُيكدا  125 رؤبة بف العجاج الطكيل الشُّ

88.  
ا دا  602 كعب بف جعيل الطكيل تاقادَّ

89.  
اِمدُ   551 امرأة مف بني غامد المتقارب غا
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90.  
نادِ   287 النابية الذبياني البسيط فاالسَّ

91.  
ا دا  858 - الطكيل فنْنيا

92.  
اِسدُ   410 كثير عزة الطكيل كا

93.  
 613 النابية الذبياني البسيط المِّباد

94.  
 872 - البسيط الكااِدؼ

95.  
ْكُلْكدِ   750 أعش  ىمداف الكامل ِلْمما

96.  
 664 المرادؼ البسيط ُمْبتادِ 

97.  
دِ   664 المرادؼ البسيط ُمْبعا

98.  
ّمدِ   206 ال رزدؽ الكامل ُمحا

99.  
دْ   666 المرادؼ البسيط اْلُمْ را

100.  
 454 ة الذبيانيالنابي البسيط ُمْ تاأادِ 

101.  
نادِ   664 المرادؼ البسيط ُم ا

102.  
 666 المرادؼ البسيط ُمقاّيدْ 

103.  
 365 خداش بف زىير الكافر ُمِجْيدا  

104.  
اِىدِ   795ك 539 ابف ميادة الكامل ُمعا

105.  
ا  619 - الرجز كااِلدا

106.  
 182 رجل مف طيء الطكيل الكْجدِ 

107.  
 294ك 293 أنس بف مدركة الخثعمي الكافر ياُسكدُ 
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108.  
 405 - الكافر ارُ ُأزا 

109.  
 342 امرغ القيس المتقارب أُجْر 

110.  
 590 ال رزدؽ الكامل األاْشباارِ 

111.  
 613 امرغ القيس الطكيل أْكعاراا

112.  
 757 الرليع بف ةبع ال زارؼ  مخمع البسيط ُحُجرا

113.  
 590 ال رزدؽ الكامل ُمثاارِ 

114.  
اِترُ   341 كثير عزة الطكيل اْلباحا

115.  
رُ   661ك 423 ال رزدؽ البسيط باشا

116.  
 503 - الطكيل ِبِكْيرِ 

117.  
 764 األخطل الطكيل ُبْيرُ 

118.  
ارُ   448 شداد بف معاكية العبسي الطكيل ُتعا

119.  
اِىُرهُ   347 ال رزدؽ الطكيل ُت ا

120.  
ارُ   301 القطامي الكافر اْنحسا

121.  
 248 - الكامل فأحةرا

122.  
 38  بلح الديف ال  دؼ الكامل اْستاْعباراا  

123.  
اراا  565 العجاج الرجز ِجدا

124.  
راػ   38  بلح الديف ال  دؼ الكامل سا

125.  
 38  بلح الديف ال  دؼ الكامل راا  



 1111 

126.  
 458 جرير الكامل زااِسرا  

127.  
ْلرُ   835 ابف أحمر الكامل زا

128.  
 38  بلح الديف ال  دؼ الكامل ثاراػ 

129.  
 231 ال رزدؽ الطكيل ثاْيرِ 

130.  
ِثرْ   735 امرغ القيس الطكيل الدَّ

131.  
 300 - الرجز ِدْفتارِ 

132.  
 81 ثابت قطنة العتكي الكامل عاارُ 

133.  
 213 جرير البسيط ُعمارُ 

134.  
 580 عمر بف أبي رليعة الطكيل طااِسر

135.  
 722 جماؿ الديف بف مالؾ الطكيل الظااِىرِ 

136.  
راا  618 حذي ة بف أنس اليذلي الطكيل ِمْسزا

137.  
رُ   131 عمر بف أبي رليعة الطكيل ُمتاأاخَّ

138.  
رُ   132 عمر بف أبي رليعة الطكيل أاْح ا

139.  
 168 - البسيط فأنُظكرُ 

140.  
 380 - الكامل قاارِ 

141.  
اِفرِ   490ك 447 ال رزدؽ الطكيل اْلماشا

142.  
 424 - الكامل ناارُ 

143.  
 446 المخبل السعدؼ الكامل النَّْحرُ 



 1111 

144.  
عبيد بف ماكية  –بعض السعدييف  الرجز النَُّقْر 

 ل دكي المنقرؼ  -امرغ القيس -الطاسي
169 

145.  
 197 قيسامرغ ال المتقارب النَِّمْر 

146.  
 385ك 380 الشمردؿ الميثي الكامل ُمِجيرُ 

147.  
راا  774 ال رزدؽ الطكيل الُمعاكَّ

148.  
 805 ذؼ الرمة الطكيل ُىْكلار

149.  
رُ  زا  633 كعب بف مالؾ األن ارؼ  البسيط كا

150.  
 344 امرغ القيس الطكيل ياْشُكراا

151.  
زاػ   134 أبك النجـ العجمي الرجز المشطكر جا

152.  
ِريُس   580 ليد الطاسيأبك ز  الطكيل السَّ

153.  
ا  701 عباس بف مرداس البسيط فااِرسا

154.  
ِميُص   232 - الكافر خا

155.  
 233 ال رزدؽ الكافر اْلقاميصِ 

156.  
 635 زفر بف الحارث الكبلبي الطكيل ِبباْعضٍ 

157.  
 569 طرفة بف العبد الطكيل باْعضِ 

158.  
 367 كعمة الجرمي البسيط الُخُمطِ 

159.  
 382 العجير السمكلي الطكيل أاْ ناعُ 

160.  
 489 أبك النجـ العجمي الرجز أْ ناعِ 

161.  
ا اعا  301 القطامي الكافر اْنِقشا
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162.  
ا  580 - الطكيل ُتبَّعا

163.  
 568 منذر بف درىـ الكمبي الطكيل عااِرؼُ 

164.  
 392 أبك كجزة السعدؼ الكامل عااِطفٍ 

165.  
عُ   834 جرير الكامل الُخشَّ

166.  
اِنعُ   389 قيس بف الحدادية -الكميت الطكيل  ا

167.  
 868 رؤبة زالرج ُ ُقعْ 

168.  
 743 النابية الذبياني البسيط قاذاع  

169.  
 285 حميد بف ثكر الطكيل ىااِجعُ 

170.  
 409 زىير بف أبي سمم  البسيط ياقاعُ 

171.  
 381 ال رزدؽ الطكيل ُمْزعافُ 

172.  
 269 عنترة البسيط ماْعُركؼُ 

173.  
 654 كعب بف مالؾ األن ارؼ  الكامل ُتْخماقِ 

174.  
 803 أنس بف زنيـ الطكيل تاْسِرؽُ 

175.  
 437 - الرمل ُتقا 

176.  
فاقاا  437 - الرمل را

177.  
 277 جميل بثينة الطكيل عااِشقُ 

178.  
ِقْيقُ   546 جرير الطكيل العا

179.  
 285 يزيد بف م رغ الحميرؼ  الطكيل طاِميقُ 



 1113 

180.  
 804 زميل بف الحارث الكامل ياْ ُدؽِ 

181.  
قا  280 زىير بف أبي سمم  البسيط فاْن ارا

182.  
 183 - الطكيل فاطامِِّق  

183.  
 183 - الطكيل قِ تاممَّ 

184.  
ِديقُ   351 جرير الطكيل  ا

185.  
ؽُ   595 األعش  الطكيل ناتا ارَّ

186.  
قِ   399 الكميت بف زيد الكامل ياْعشا

187.  
 271 عبد المطمب ابف ىاشـ الكامل آلاؾْ 

188.  
ِمؾُ   742 زىير بف أبي سمم  البسيط تاْنسا

189.  
اكاا  442 رؤبة بف العجاج الرجز عاسا

190.  
 463 - الرجز لاكاا

191.  
 463 - رجزال لاكاا

192.  
ا  78 - المتقارب ُممككا

193.  
 116 أبك خالد القناني الرجز ُمبااراكا  

194.  
 261 - الرجز ىاكاكاا

195.  
 134 أبك النجـ العجمي الرجز المشطكر الُعبل

196.  
 272 أبك النجـ العجمي الرجز األاْجمالِ 

197.  
 280 امرغ القيس الطكيل أعزاؿِ 
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198.  
 690 ِرفاعة ال اقعاِسي الكافر الباِدْيلُ 

199.  
 268 - الطكيل لُبْخلِ ا

200.  
ْ لِ   690 أبك ىبلؿ األحدب الطكيل الكا

201.  
الا   199 األخطل الكامل األاْغبلا

202.  
اِفلُ   409 زىير بف أبي سمم  الطكيل األسا

203.  
اِسلِ   286 أبك ذؤيب اليذلي الطكيل األ ا

204.  
لِ   804 العجاج الرجز األْفةا

205.  
 399 ابف مقبل الكامل اأْلاْمثااؿِ 

206.  
 844 لبيد بف رليعة لالطكي األانااِملُ 

207.  
 264 لبيد بف رليعة الطكيل األاكااِسلُ 

208.  
 338 عمر بف أبي رليعة البسيط الِخمابلا 

209.  
 589 سممة بف زيد ال يمي الكافر الرِّجاؿِ 

210.  
اؿِ  حا  602 - الكافر الطِّ

211.  
 548 امرغ القيس الطكيل المااؿِ 

212.  
 447 عدؼ بف زيد الطكيل بااؿِ 

213.  
 424 - الطكيل ببلِبُموْ 

214.  
مَّلِ   727 امرغ القيس الطكيل تاجا

215.  
 844 أكس بف حجر الطكيل تاْعمابل
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216.  
 473 كعب بف زىير البسيط تاْنِكيلُ 

217.  
لُّ   448 امرغ القيس اليزج تاْنيا

218.  
 338 طرفة بف العبد الطكيل تكااُ ُموْ 

219.  
اِسُموْ  عا  487 ذؼ الرمة الطكيل جا

220.  
اؿِ   392 امرغ القيس الطكيل  ا

221.  
 239 بيالمتن الطكيل ُطبكؿُ 

222.  
االا   640 األخطل الكافر فاعا

223.  
 415 النجاشي الحارثي الطكيل فاْةلِ 

224.  
ِكْيلِ   421 عبد هللا بف مسمـ الطكيل عا

225.  
ْبُذكؿُ   383 ىشاـ بف عقبة البسيط ما

226.  
اِثُموْ   338 طرفة بف العبد الطكيل ما

227.  
اِسُموْ   338 طرفة بف العبد الطكيل مسا

228.  
  13 ـكتاج الديف ابف مكت الكافر ُىطَّبل

229.  
بل   13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر فا َّ

230.  
 13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر ُمْكِمبل

231.  
يبل  13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر تاسا

232.  
 13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر ُمْحمبل

233.  
 13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر ُمْيمبل
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234.  
االا   539 النابية الذبياني الكافر ُعةا

235.  
ْمبل  13 تاج الديف ابف مكتـك الكافر عا

236.  
 338 عمر بف أبي رليعة البسيط اليازاال

237.  
 14 تاج الديف ابف مكتـك الكافر أْنجابل

238.  
بل ْمسا  14 تاج الديف ابف مكتـك الكافر سا

239.  
ِبْيبلا  ْمسا  488 عبد العزيز بف زرارة الكبلبي الكافر سا

240.  
 721 السمكأؿ بف عادياء اليساني الطكيل فاُعكؿُ 

241.  
ْيلِ ا  670 ُزفاُر بف الحارث الكافر لُكحا

242.  
 835 - الكافر الكامااؿُ 

243.  
 375 - الكامل الُمختاؿِ 

244.  
اؿِ   16 شرؼ الديف الح يني الكامل الِمْ ةا

245.  
 670 ُزفاُر بف الحارث الكافر الُيذاْيلِ 

246.  
اؿِ   16 شرؼ الديف الح يني الكامل االتِّ ا

247.  
 220 امرغ القيس الطكيل ِإج اؿِ 

248.  
اُؿ    48 ابف نباتة الم رؼ  الطكيل   ناكا

249.  
مااؿُ   48 ابف نباتة الم رؼ  الطكيل جا

250.  
ْكؿٍ   420 - الكامل حا

251.  
ِليلُ   481 طرفة بف العبد الطكيل لادا
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252.  
 550 ذؼ الرمة الكافر مااالا 

253.  
 73 امرغ القيس الطكيل ُمراّجلِ 

254.  
 350 ط يل الينكؼ  البسيط ماْكُحكؿُ 

255.  
 409  زىير بف أبي سمم الطكيل ُينااِزؿُ 

256.  
االا   81 المرار األسدؼ الكافر الِخدا

257.  
 790 النابية الذبياني البسيط أْقكااـِ 

258.  
 506 - المتقارب أاُلْكـُ 

259.  
ـِ   673 عنترة الكامل األْسحا

260.  
 375 ال رزدؽ الكامل اإِلْسبلاـِ 

261.  
ا اِسما  320 غبلؽ بف مركاف الطكيل األشا

262.  
 308 - الطكيل أاْظماـُ 

263.  
 192 بف أبي سمم  زىير الطكيل تكمـ     

264.  
ِمْيـُ   267 عبد قيس بف خ اؼ البرجمي الطكيل حا

265.  
كااِسـْ   721 ُخّزز بف لكذاف السدكسي الطكيل الحا

266.  
 204 - البسيط الذااـِ 

267.  
ـْ   467 عمرك بف شأس الطكيل زاعا

268.  
ا  418 - الطكيل ِ ْرُتما

269.  
ْخـِ   652 أبك خراشة الطكيل الةَّ
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270.  
بلـِ   12 لؾجماؿ الديف بف ما البسيط كا

271.  
 12 جماؿ الديف بف مالؾ البسيط إمااِمي

272.  
بلـِ   13 جماؿ الديف بف مالؾ البسيط ِبسا

273.  
 834 - الطكيل طااِعـُ 

274.  
 13 جماؿ الديف بف مالؾ البسيط ظابلِمي

275.  
مِّـٍ   853 - الكامل ُمحا

276.  
 18 تاج الديف بف مكتـك الطكيل الناْظـِ 

277.  
 18 تاج الديف بف مكتـك الطكيل الِ ْيـِ 

278.  
ِـّ ال  18 تاج الديف بف مكتـك الطكيل  ا

279.  
ـِ    ا  48 ابف نباتة الم رؼ  الطكيل غاما

280.  
 755 جماؿ الديف ابف مالؾ البسيط ُلِزـْ 

281.  
ْحُرْكـُ   381 األخطل الكامل ما

282.  
ـُ   310 ن ر بف سيار الكافر اْلكابلا

283.  
اـِ   48 ابف نباتة الم رؼ  الطكيل ِىشا

284.  
 252 طرفة بف العبد البسيط ُىـُ 

285.  
ا ْرىاـِ كا  835 عنترة الكامل لدِّ

286.  
 180 زىير بف أبي سمم  الطكيل ياْظِمـِ 

287.  
رااِىـِ   182 - الطكيل دَّ
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288.  
ـِ   834 األعش  الطكيل الدَّ

289.  
ـُ  ْمزا  550 عركة بف أذينة الكامل زا

290.  
ا نااما   89 حميد ثكر الكافر السَّ

291.  
اـُ   154 ال رزدؽ الطكيل أاألا

292.  
ا  165 المتممس الطكيل اْبناما

293.  
 276 رؤبة بف العجاج الرجز ما   اسِ 

294.  
ْخـِ  بعض نساء بني فيـ بف عمرك بف قيس  الكامل الةَّ

 بف عيبلف
571 

295.  
ْيِيما  162 ال رزدؽ الطكيل فماكا

296.  
ـ  563 - الكامل الِقدا

297.  
بلما  560 - الكافر كا

298.  
 710ك 707 - المتقارب الُمْسِمـُ 

299.  
ِسِيـْ   787 حميد األرقط البسيط ُمعارَّ

300.  
 327 لبيد بف رليعة العامرؼ  املالك ِنداـُ 

301.  
 513 ال رزدؽ البسيط ياْبتاِسـُ 

302.  
ا  204 رؤبة بف العجاج الرجز ىاْيقاما

303.  
ـْ  ةا  565 العجاج الرجز المشطكر كا

304.  
 682 جحدر بف مالؾ الحن ي الطكيل الباّنافِ 

305.  
ْيفِ   229 خطاـ المجاشعي الرجز التُّْرسا
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306.  
 493ك 485 - الكافر تاِحيناا

 496ك
307.  

 301 - الكافر ِطِقِينااتانْ 
308.  

قاْتناا  834 جرير الكافر تاعارَّ
309.  

فِ   247 امرغ القيس الطكيل ثاْيبلا
310.  

زافِ   321 أبك نكاس المديد الحا
311.  

كاافِ  دا  247 امرغ القيس الطكيل العا
312.  

اِذِلْيناا  474 - الكافر العا
313.  

 448 حساف بف ثابت الخ يف ُجُنكناا
314.  

 822 جرير الكافر عْيناا
315.  

 327 - البسيط فُ غاْةباا
316.  

ناا  326 - الكافر غاْيبلا
317.  

 460 - الرجز القارناْيفْ 
318.  

اِيفُ   728 مالؾ بف خالد اليذلي الطكيل ُمتاما
319.  

بلُمناا  372 امرغ القيس الطكيل كا
320.  

ْيفْ   190 - الرجز الِكعااءا
321.  

 854 مرداس بف عمرك الكافر الياقيفِ 
322.  

 231 ال رزدؽ الطكيل ُتيااِمُرهْ 
323.  

ْينوْ   196ك 194 امرأة مف فقعس الرجز ُجكا
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324.  
ياْيناو  196ك 194 امرأة مف فقعس الرجز ُجمادا

 227ك
325.  

 825 المرادؼ مجزكء الكافر أْلياناا
326.  

 217 -   الكافر الثُِّدينا
327.  

 232 المسيب بف زيد مناة الينكؼ  الرجز ُشِجينا
328.  

 195 رجل مف بني ةبة الرجز ظاْبيااناا
 ا .329

 195 - الرجز األاْكنانا
330.  

 229 ال رزدؽ الطكيل ؤاديناف
331.  

 538 عبد الشارؽ بف عبد العزػ الُجيني الكافر فااْرتامْيناا
332.  

ْمبانا  229 أـ ةييـ البمكية الطكيل قا
333.  

 551 - الرمل القاِطْيفُ 
334.  

الِ ِتْيناا  849 الكميت بف زيد الكافر كا
335.  

 850 الكميت بف زيد الكافر ِكِبْيناا
336.  

ْقتاِكينا  225 مثـكعمرك بف ك الكافر ما
337.  

 549 عبيد هللا بف قيس الرقيات الكافر الكااِعِدْيناا
338.  

 276 ال رزدؽ الطكيل أاُزكُرىاا
339.  

ىاا اءا  566 قيس بف الخطيـ الطكيل أاةا
340.  

 736 أبك مركاف النحكؼ  الكامل أاْلقااىاا
341.  

 533 النمر بف تكلب الكامل أْىماْكُتوُ 
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342.  
 625 األسكد بف يع ر الطكيل ِبوِ 

343.  
 180 - زالرج ِبيا

344.  
 261 - البسيط بيا

345.  
 432 مزاحـ بف عمرك السمكلي البسيط تاْثِنييا

346.  
 559 زىير بف جناب الكمبي مجزكء الكامل التَِّحيَّوْ 

347.  
ا ْيُتيا كا  785 الُبعايث الحن ي الطكيل حا

348.  
هُ  اءا  380 - الكامل ِردا

349.  
 877 أبك حياف األندلسي مجزكء الكامل راْخكاه

350.  
اُبيا  393 - الطكيل عا

351.  
 877 أبك حياف األندلسي مجزكء الكامل عْمكاه

352.  
 877 أبك حياف األندلسي مجزكء الكامل ِشِجكاه

353.  
وْ  اعا  550 عاتكة بنت عبد المطمب مجزكء الكامل ُشعا

354.  
ّياِ ْيو  789 - المديد  ا

355.  
اه  652 الحسيف بف الةحاؾ المديد ِفدا

356.  
ِرهْ   294 امرغ القيس المديد ِق ا

357.  
 646 مي بف عميرة الجرميع الطكيل ُقيكُدىا

358.  
 652 الحسيف بف الةحاؾ المديد ُمنااه

359.  
 686 ال رزدؽ الطكيل ماكااِطُرهْ 
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360.  
 877 أبك حياف األندلسي مجزكء الكامل ناْحكاه

361.  
ا مَّيا  442  خر بف العكد الحةرمي الطكيل كعا

362.  
 319 مةرس بف رلعي الطكيل كاُعكُرىاا

363.  
 750 عباس يف مرداس الكافر يارااىاا

364.  
 507 ال رزدؽ الطكيل أاقاِرُلوْ 

365.  
 82 عبيد بف األبرص مجزكء الكامل إليناا

366.  
ُمكا مَّ  773 امرغ القيس الطكيل تاحا

367.  
 17 أبك حياف األندلسي الطكيل ياْحِكؼ 

368.  
 18 أبك حياف األندلسي الطكيل ماْحكِ 

369.  
 548 امرغ القيس الطكيل أمثاالي

370.  
 575 جحدر الكافر اْعتارااِني

371.  
 560 ذؼ الرمة لالطكي ِبيا

372.  
اِنيا  619 عركة بف حزاـ  الطكيل ثاما

373.  
 560 ذؼ الرمة الطكيل خاليا

374.  
اِلي  823 امرغ القيس الطكيل الخا

375.  
 503 سكار بف المةرب الطكيل رااِةياا

376.  
 449 الكليد بف عقبة بف أبي معيط الكافر األاِدْيـُ 

377.  
 177 - الكامل فُتِعيُّ 
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378.  
ماْيِنيْ   711 ؼ كربعمرك بف معد الكافر فا

379.  
 771 جرير البسيط ُقْكِمي

380.  
 465 - الرجز ِلْمماِطيِّ 

381.  
 645 - الطكيل ناداؼ

382.  
 198 - الكافر ناِجيَّا

383.  
 427 جماؿ الديف بف مالؾ الطكيل ُنِمي

384.  
اِني  579 النابية الجعدؼ الكافر ىاجا

385.  
 141 شمر بف عمر الحن ي الكامل ياْعِنْيِني

386.  
 352 - الرجز ياْستاْيِني

387.  
 89 رجل مف طيء الطكيل اِنيياما 

388.  
اِنياا  184 عبد ييكث الحارثي الطكيل ياما
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18.  
 116 ليات االسـ  -16

19.  
 117 د االسـح -17

20.  
 118 حد ال عل ا طبلحا  -18

21.  
 119 الخبلؼ في داللة ال عل عم  الزماف أك الذات أك الحدث -19

22.  
 119 حد الحرؼ ا طبلحا  -20  

23.  
 120 الخبلؼ في ىل المنادػ م عكؿ مف جية المعن  أـ مف الم ع كالمعن  معا ؟-21

24.  
 121 ح ر معاني الحركؼ -22

25.  
 122 اإلخبار عف الجممة -23

26.  
 123 حد العمدة ا طبلحا  -24

27.  
( أىي في مكةع رفع أـ -25 ( ك)ُبْطآفا افا ْشكا الخبلؼ في أسماء األفعاؿ نحك )كا

 ن ب؟
123 

28.  
 124 أ ل )أرْيت( -26

29.  
 125 العبلمات التي يختص بيا االسـ -27

30.  
 126 أقساـ االسـ -28

31.  
 127 الخبلؼ حكؿ أقساـ األفعاؿ -29

32.  
 129 أقساـ ال عل -30

33.  
 129 الخبلؼ حكؿ )تاء( الياسبتيف المتيف تأنيثيما تأنيثا  مجازيا   -31

34.  
 133 تةميف ال عل المةارع )تاء( الياسب كما يختص بيا -32

35.  
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36.  
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37.  
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39.  
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40.  
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41.  

 138 ليات العرب في )الياْرناأ( -39
42.  

 138 مف القراسف التي تخمص المةارع إل  الحاؿ-40
43.  

 139 مما يعيف المةارع إل  الحاؿ  -41   
44.  

 139 مف القراسف التي تخمص المةارع إل  االستقباؿ -42
45.  

 140 مف القراسف التي ت رؼ الماةي إل  االستقباؿ-43
46.  

 140 مف القراسف التي ت رؼ المةارع إل  المةي -44
47.  

 143 الباب الثاني:  إعراب ال حيح اآلخر
48.  

 143 حد ال حيح اآلخر-45
49.  

 143 حد اإلعراب ا طبلحا   -46
50.  

 145 اإلعراب أىك ل ظي أـ معنكؼ؟ -47
51.  

 146 الخبلؼ في إةافة أحد االسميف إل  آخر مع تكافقيما -48
52.  

 147 حد العامل -49
53.  

 147 الخبلؼ في الحركة ىل تككف مع الحرؼ أـ بعد الحرؼ؟-50
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54.  
 148 أقساـ الحذؼ  -51

55.  
 149 سـ أـ فرع في ال عل؟الخبلؼ في اإلعراب أىك أ ل في اال -52

56.  
 151 إلحاؽ نكف التككيد بال عل المةارع -53

57.  
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58.  
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59.  
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60.  
 156 الخبلؼ حكؿ إعماؿ أسماء األفعاؿ -57

61.  
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158 

64.  
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65.  
 160 الميات في حـ -62

66.  
 161 ليات مرء -63

67.  
 162 الخبلؼ في تثنية )فمكييا( -64

68.  
 163 مف ليات امرؤ -65

69.  
 164 دخكؿ )أؿ( عم  امرؤ -66

70.  
 164 تثنية كجمع ابنـ -67

71.  
 165 الخبلؼ في حركة راء امرغ كنكف ابنـ أىي حركة اتباع أـ إعراب؟ -68
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72.  
 166 مذاىب النحكييف في إعراب  األسماء الستة -69

73.  
 171 فتح النكف بعد الكاك أك الياء في األفعاؿ الخمسةسبب  -70

74.  
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75.  
 172 إعراب ) ساحراف( -72

76.  
 173 مف حركات اإلعراب في آخر الكممة -73

77.  
 174 الخبلؼ في ألقاب اإلعراب -74

78.  
 175 خرالباب الثالث: إعراب المعتل اآل

79.  
 175 حد المعتل اآلخر -75

80.  
 175 اإلعراب منكؼ كمعتبر -76

81.  
 177 الخبلؼ فيما آخره ياء تشبو األلف أيقدر بالرفع أـ بالةمة؟ -77

82.  
 178 الخبلؼ في الكاك كالياء أىي بالقمب أـ باإلقرار؟ -78

83.  
 179 الخبلؼ في حذؼ حركؼ العمة -79

84.  
 182 الخبلؼ فيما حذفو الجاـز -80

85.  
 185 تقدير الحركات الثبلثة -81   

86.  
 186 الباب الرابع : إعراب المثن  كالمجمكع عم  حده

87.  
 186 حد المثن  ا طبلحا   -82

88.  
 187 ما ال يثن  مف األسماء -83

89.  
 188 المشارات كالمك كالت ىل ىي  يغ كةعت حقيقة لممثن  أـ ليير المثن ؟ -84
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90.  
 189 معو عند إلحاقو باأللف كالبلـالخبلؼ في كي ية تثنية العمـ كج -85

91.  
 189 أنكاع ما ل ظو ل ع تثنية كليس بتثنية في المعن  -86

92.  
 191 الشركط التي كةعت في المثن  كالمجمكع -87

93.  
 191 الخبلؼ في عمة كسر نكف المثن  -88  

94.  
 193 الخبلؼ في سبب عمة كسر نكف المثن  -89

95.  
 194 الخبلؼ في فتح نكف المثن  -90

96.  
 197 مجيء )خظاتا( فعل -91

97.  
 198 حذؼ نكف المثن  ليير الةركرة -92

98.  
ثباتيا عند تثنية الذؼ كالتي -93  199 الميات في حذؼ النكف كاا

99.  
 200 الخبلؼ في حذؼ نكف المثن  لتق ير ال مة -94

100.  
 201 مكاةع حذؼ النكف  -95

101.  
 202 ليات كبل ككمتا -96

102.  
 203 العطف في مكةع الجمع -97    

103.  
 205 أسباب العدكؿ عف التثنية بالعطف -98

104.  
 206 سبب تسمية جمع التكسير بيذا االسـ -99

105.  
 207 مذاىب النحاة في )سنيف( -100

106.  
 208 الخبلؼ في المثن  أىك مبني أـ معرب؟ -101

107.  
 209 خبلؼ النحاة في النكف أىي عكض أـ ال؟ -102
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108.  
 210 مذاىب النحاة في األلف كالتاء -103

109.  
ْيو( -104  211 الخبلؼ في جمع كتثنية ما ختـ بػ)كا

110.  
 212 الخبلؼ في جمع العمـ المعدكؿ نحك )ُعمار(  -105

111.  
بَّر -106  214 سبب عدـ جمع الُمكا

112.  
 214 مف شركط الجمع بالكاك كالنكف  -107

113.  
 215 عدـ جمع بعض ال  ات التي قبمت تاء التأنيث بالكاك كالنكف  -108

114.  
 216 عمة جمع )إكزة( -109

115.  
 217 ما يجمع بالكاك كالنكف نحك: )فاؾ، كثدؼ، كعزىاة( -110

116.  
 218 الباب الخامس : كي ية التثنية كجمعي الت حيح

117.  
 218 تثنية المق كر عم  المية المشيكرة -111

118.  
 218 سبب تسمية المق كر -112

119.  
 219 سبب تسمية االسـ المنقكص بالعرفي -113

120.  
 220 بميا ألف زاسدةكجكد فعل آخره ىمزة ق  -114

121.  
دا( أىي مجيكلة األ ل أـ منقمبة عف  -115 ا( ك)الدَّ سا األلف في نحك )لاقا ( ك)خا

 ياء أك كاك؟
221 

122.  
 222 مذىب رابع حكؿ تثنية األلف في االسـ المق كر ياء -116

123.  
 223 لية تثنية الممدكد سكاء بإقرار اليمزة أك قمبيا ياء أك كاك-117

124.  
 224 قكع األلف بيف كاكيف عند تثنية الممدكدالخبلؼ حكؿ ك -118

125.  
ْقتاِكيف(-119  225 ما شذ عف حكـ المق كر نحك )ما



 1122 

126.  
أمثمة عم  حذؼ األلف الزاسدة إذا كانت أكثر مف خمسة في التثنية كالجمع  -120

 باأللف كالتاء
227 

127.  
 227 عمة ترجيح الجمع عم  التثنية كاإلفراد -121

128.  
 228 ة أقكػ مف اإلفرادشكاىد في أف التثني -122

129.  
 230 المثن شكاىد عم  كقكع الم رد مكقع  -123

130.  
 231 شكاىد عم  كقكع الم رد مكقع الجمع -124

131.  
 233 شكاىد عم  كقكع المثن  مكقع الم رد كالجمع -125

132.  
 234 كقكع الجمع مكقع المثن  كالم رد -126

133.  
 235 ما ال يجمع باأللف كالتاء -127

134.  
 236 جمع االسـ المؤنث ببل عبلمةمف شركط  -128

135.  
 237 جكاز جمع )أحمر( باأللف كالتاء كبالكاك كالنكف  -129

136.  
 238 مثاؿ عم  نقل )فاْعم ( إل  االسمية حقيقة -130

137.  
 238 ما يجمع باأللف كالتاء قياسا   -131

138.  
 240 الباب السادس: المعرفة كالنكرة

139.  
 240 حد المعرفة -132

140.  
 241 حد النكرة -133

141.  
 242 أقساـ النكرات مف حيث العمـك كالخ كص -134

142.  
 244 الخبلؼ في النكرة المعرفة أييما أ ل أك فرع؟ -135

143.  
 246 الخبلؼ في المك كؿ في المعرفة -136
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144.  
 246 الخبلؼ في المةاؼ أىك أعرؼ المعاؼ أـ ال؟ -137

145.  
 249 الباب السابع : المةمر

146.  
 249 لككفييفا عند كالمكني الكناية م طمحا -138

147.  
 250 مف مكاةع كجكب الخ اء في المةمر -139

148.  
 251 الخبلؼ في عمة رفع كفتح ككسر الةمير البارز المت ل  -140

149.  
 252 الخبلؼ في كقكع الةمير المتكمـ في مكةع التاء في )فعمُت( -141

150.  
 253 الميات في ميـ الجمع -142

151.  
 253 سبب زيادة الميـ في الةمير -143

152.  
 254 عكدة الةمير عم  الجمع الياسب -144

153.  
 255 الخبلؼ في لحاؽ نكف الكقاية فعل التعجب -145

154.  
الخبلؼ في المحذكؼ في نكف الكقاية أىك النكف األكل  أك الثانية أـ  -146

 الكسط ؟
256 

155. 1 
 257 مذىب الب رييف كالككفييف في الةمير )أنا( -147

156.  
 258 ر )أنت(آراء النحاة في اسمية )تاء( الةمي -148

157.  
 259 أ ل الةميريف )أنت( ك)أنا( -149

158.  
 259 سبب ةـ التاء في الةمير )أنت( في التثنية كالجمع -150

159.  
 260 الخبلؼ في عمة بناء )نحف( بالةـ -151

160.  
 261 الخبلؼ في )ىك( ك)ىي( أىما اسـ أـ ةمير؟ -152

161.  
 263 مذاىب النحاة في الةمير المن  ل )إّيا(-153
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162.  
 264 إعراب الةمير )أنت( كهكج -154

163.  
 265 مف مكاةع كجكب ان  اؿ الةمير -155

164.  
 265 مسميات م طمح )ةمير الشأف( عند الب رييف -156

165.  
157- ) ـا  266 مذىب الككفييف في )ِنْع

166.  
 267 الخبلؼ في المبتدأ ىل يككف ةمير شأف أـ ال؟ -158

167.  
 268 الخبلؼ في )ما( ىل يمحقيا ةمير شأف أـ ال؟ -159

168.  
 269 الخبلؼ فيما يككف فيو ةمير الشأف ُمستكنا   -160

169.  
 270 الخبلؼ في تسمية المةمر عند الككفييف -161

170.  
 271 عدـ كقكع ال  ل بيف الخبريف -162

171.  
 271 الخبلؼ في جكاز إةافة )آؿ( إل  الةمير -163

172.  
 272 الباب الثامف : االسـ العمـ

173.  
 272 ي اإلدغاـالقياس فيما يكجبو كزف )م عل( ف -164

174.  
 273 المناظرة النحكية بيف المبرد كالمازني فيما يخص أفعل -165

175.  
 275 الباب التاسع : المك كؿ

176.  
 275 الجمل الطمبية الكاقعة  مة المك كؿ -166

177.  
 276 ما يقع  مة المك كؿ في الجممة اإلنشاسية -167

178.  
 278 شركط الجممة الكاقعة  مة -168

179.  
 279 في ك ل المك كؿ بجممتي القسـ كجكابو كالشرط كالجزاء السماع كالقياس -169
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180.  
 281 الخبلؼ في أ ل )الذؼ( ك)التي(  -170

181.  
 282 الخبلؼ في تشديد النكف مع الياء في تثنية )الذؼ( ك)التي( -171

182.  
 282 حذؼ النكف مف )البلسيف( ك)البلؤكف( -172

183.  
 283 إعراب )ذات( -173

184.  
ْف( الخبلؼ في كقكع )ذا( -174  284 مك كلة بعد )ما

185.  
 284 الخبلؼ في استعماؿ أسماء اإلشارة مك كالت -175

186.  
 286 الخبلؼ في استعماؿ األسماء المعرفة بأؿ كالنكرة مك كلة -176

187.  
 288 مف شركط جكاز حذؼ الةمير المن كب بال عل -177

188.  
 289 الخبلؼ في تككيد كنسق حذؼ الةمير المن كب بشركطو -178

189.  
 289 ط جكاز حذؼ العاسد المجركر بحرؼ الجر كالةمير منوشرك  -179

190.  
 290 الخبلؼ في الةمير العاسد أىك من كب أـ  مجركر؟ -180

191.  
 291 شركط جكاز حذؼ المبتدأ العاسد في )الذؼ( -181

192.  
 292 الخبلؼ في الجمع بيف الحمميف -182

193.  
 293 أقساـ )ما( التي تجرؼ مجرػ ال  ة -183

194.  
 295 )أؼ( أنيا مك كلة كمنادػمف أقساـ  -184

195.  
 295 )أؼ( مةافة إل  الم رد المعرفة جنسا  أك معطكفا  عميو غيره بالكاك -185

196. 1 
 296 كجكه تخريج ما تقدمت فيو ال مة عم  المك كؿ في األلف كالبلـ -186

197.  
 297 الباب العاشر: اسـ اإلشارة
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198.  
 297 حد اسـ اإلشارة -187

199. 1 
 298 (الخبلؼ في ألف )ذا -188

200.  
 299 ما يشار لمكاحد المذكر القريب -189

201.  
 300 شكاىد عم  أل اظ اإلشارة التي لمتأنيث -190

202.  
 302 مذىب الب رييف في تشديد النكف مع األلف عند التثنية نحك )ذاف( ك)تاف( -191

203.  
 302 ما يقاؿ في الحالة الُبعدػ نحك )تانيؾ( -192

204.  
( أىي النكف األكل  أـ الثانية؟سؤاؿ في النكف المزيدة نحك )ى -193  303 ذافِّ

205.  
 304 ليات كاؼ الخطاب المت ل باسـ اإلشارة-194

206.  
 305 كجو إعراب )ثاَـّ(-195

207.  
 306 الباب الحادؼ عشر : المعرؼ باألداة

208.  
 306 مذىب جميكر النحاة في المعرؼ باألداة -196

209.  
 306 الزاسد في )أؿ( أىك اليمزة أـ األلف؟ -197     

210.  
 307 الشركط التي تككف فييا )أؿ( لمحةكر -198

211.  
 308 أقساـ )أؿ( -199

212.  
 309 دخكؿ )أؿ( الجنسية عم  المثن  كالمجمكع -200

213.  
 310 مذىب بعض النحكييف في عدـ زيادة )أؿ( في الحاؿ -201

214.  
 311 مثاؿ زيادة )أؿ( في التمييز عند البيدادييف -202

215.  
 311 )أؿ( في التمييزمذىب الككفييف في عدـ زيادة  -203
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216.  
 312 الخبلؼ في أييما األ ل في المرفكعات أىك المبتدأ أـ ال اعل؟-204

217.  
 313 ما تتةمنو المرفكعات -205

218.  
 314 أييما األ ل كال رع في المن كبات؟ -206

219.  
 314 أييما األ ل كال رع في المجركرات؟ -207

220.  
 315 المبحث الثاني:  مساسل في المرفكعات

221.  
 316 الثاني عشر : المبتدأالباب 

222.  
 316 كجكه إعراب )سكاء( عند النحكييف -208

223.  
( عم  المبتدأ كىي حرؼ غير زاسد -209  318 دخكؿ )ُربَّ

224.  
 319 ما يجيء بعد )سكاء( مف الجمل -210

225.  
 320 حد المبتدأ -211

226.  
 320 مف مذاىب النحاة في الرافع لممبتدأ كالخبر -212

227.  
 321 )غير مأسكؼ( تخريج قكؿ الشاعر -213

228.  
ْسُبؾ( أىي ةمة بناء أـ إعراب؟ -214  322 الخبلؼ في الةمة نحك )حا

229.  
 323 ما يسمـ عند كجكب إةمار الخبر قبل الحاؿ -215

230.  
 324   عمة ككف الخبر ظرفا   -216  

231.  
 324 عمة تقدير ظرؼ الزماف حاال  دكف غيره -217

232.  
 325 ال عل عمة تقدير )إذ( ك)إذا( في دخكليما عم  -218

233.  
 325 عمة تقدير )كاف( التامة في دخكليا عم  ال عل -219
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234.  
 326 عمة عدـ تقدير ن ب )قاسـ( عم  الخبر لػ)كاف( -220

235.  
 327 الخبلؼ في كقكع الجممة االسمية حاال  م حكبة بالكاك -221

236.  
 328 الخبلؼ في دخكؿ )كاف( الناق ة عم  الم در -222

237.  
 329 ف الم در في حاؿ سدت الحاؿ مسد خبرهالخبلؼ فيما يكن  ع -223

238.  
 329  الخبلؼ في تقديـ الحاؿ عم  الم در -224

239.  
 330 الخبلؼ في تقديـ الحاؿ عم  م عكؿ الم در -225

240.  
 331 الخبلؼ في تقديـ الحاؿ إذا كانت بالكاك عم  الم در -226

241.  
227- ) ـا  331 اإلجماع عم  إبطاؿ: )أاْكُمؾا ُمتَِّكسا  الطاعا

242.  
 332 جكاز دخكؿ )إف( كفاء )أما( عم  الم در -228

243.  
 332 االت اؽ عم  منع )ما ُحْسُنؾ براكٍب( -229

244.  
الخبلؼ في )أمَّا ةرليؾ فإنو حسنا ( ك)أمَّا ةرليؾ فكاف حسنا (، ك)أمَّا  -230

 ةرليؾ فظننتو حسنا (
332 

245.  
هللا كالعيُد بزيد  الخبلؼ في قكليـ )عبُد هللا كعاْيدؼ بزيد قديميف(، )عبدُ  -231

 قديميف(
333 

246.  
 334 الخبلؼ في تقديـ معمكؿ الحاؿ السادة مسد خبر الم در عم  الحاؿ -232

247.  
 334 الخبلؼ في قكليـ )عبُد هللا أحسُف ما يككف القياـ( -233

248.  
234- )  335 الخبلؼ في قكليـ )أكثُر ةرلي زيد 

249.  
 335 ما  ن ُسو ن ُسو(الخبلؼ في قكليـ )أمَّا ةرلي زيدا  فكاف قاس -235

250.  
 336 الخبلؼ في قكليـ )عممي بزيد كاف ذا ماؿ( -236
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251.  
 337 عدـ جكاز كقكع الم در مكقع الحاؿ -237

252.  
 338 مكاةع كجكب حذؼ المبتدأ -238

253.  
 340 أييما أعـ مف اآلخر المبتدأ أـ الخبر؟ -239

254.  
 342 مسكغات جكاز االبتداء بالنكرة -240

255.  
 344   خير الخبر كجكبا  مكاةع تأ  -241    

256.  
 346 مكاةع تقديـ خبر المبتدأ كجكبا   -242

257.  
 347 الخبلؼ في تقديـ الخبر -243

258.  
فراده كفركعيما -244  349 مطابقة الخبر لممبتدأ في تذكيره كاا

259.  
 352 كجكه إعراب قكؿ الشاعر )غناء ن س الع اؼ المين ( -245

260.  
ه( -246  353 الخبلؼ في قكليـ )زيد  كحدا

261.  
تايـ( -247 ْمسا ُتيـ كخا ْمسا  355 الخبلؼ في قكليـ )القكـُ خا

262.  
 355 الخبلؼ في قكليـ )زيد  ُدكُنؾ( -248

263.  
 356 الخبلؼ في قكليـ )زيد  مثلا عمرك( -249

264.  
 357 الخبلؼ في الظرؼ المقتطع )قاْبُل( ك)باْعُد( -250

265.  
 358 جكاز دخكؿ ال اء في اسـ آخر -251

266.  
 358 ف عم  الخبر بال اء التي تحمل معن  الجزاءالخبلؼ في العط -252

267.  
 359 الباب الثالث عشر : األفعاؿ الرافعة االسـ النا بة الخبر

268.  
 359 الخبلؼ في رافع االسـ في )كاف( كأخكاتيا -253
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269.  
 360 عمل األفعاؿ الرافعة االسـ النا بة الخبر -254

270.  
 361 الخبلؼ في من كب الخبر لػ)كاف( كأخكاتيا -255

271.  
 362 تسمية )كاف( كأخكاتيا بأنيا أفعاؿ ناق ة -256

272.  
 363 الخبلؼ في )كاف( كأخكاتيا أىي حرؼ أـ فعل؟ -257

273.  
 364 أييما أكل  بالدخكؿ عم  )كاف( كأخكاتيا أىمزة التقرير أـ االست ياـ؟ -258

274.  
 364 شركط حذؼ أداة الن ي مف )كاف( كأخكاتيا -259

275.  
 366 عم  )ظف( كأخكاتيا جكاز تقديـ ن ي )زاؿ( -260

276.  
 366 أ ل )زاؿ( -261

277.  
 367 معاني )كاف( كأخكاتيا حاؿ استعماليا ناق ة -262

278.  
 368 دالالت )ما زاؿ( كأخكاتيا -263

279.  
 369 مجيء )ما برح( بمعن  )ما زاؿ( -264

280.  
 370 الخبلؼ في تمقي القسـ في نحك )ما زاؿ( كأخكاتيا -265

281.  
 371 كـ( الخبرية اسما  لػ)كاف(الخبلؼ في جكاز جعل ) -266

282.  
 371 معاني ) ار( -267

283.  
 372 )فاِتئا( تامة بمعن  )نسي( -268

284.  
 373 الخبلؼ في جعل أسماء اإلشارة نحك )ىذا( ك)ىذه( مف أخكات )كاف( -269

285.  
 374 مكاةع زيادة )كاف( -270

286.  
 376 الخبلؼ في تقديـ معمكؿ الخبر في )كاف( كأخكاتيا -271
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287.  
 377 خبلؼ في تقديـ الخبر كتأخير المعمكؿال -272

288.  
 378 الخبلؼ في قكليـ )كاف كاسنا  زيد  قاسما ( -273

289.  
 379 الخبلؼ في ن ب خبر )كاف( كأخكاتيا إذا كاف جممة أك ظرفا  أك مجركرا   -274

290.  
 382 الخبلؼ في رفع االسميف بعد )كاف( -275

291.  
 383 أف أىي ناق ة أـ غير ناق ة؟الخبلؼ في )كاف( إذا أةمر فييا ةمير الش -276

292.  
 384 الخبلؼ في قكليـ )ما كاف أحد  زاسبل  يذكرؾ، كال أظف أحدا  زاسبل  يذكرؾ( -277

293.  
 384 الخبلؼ في قكليـ )ما يزاؿ أحد يقكؿ ذلؾ( كنحكىا -278

294.  
 384 الخبلؼ في عمل )كاف( في الظركؼ كالمجركرات كاألحكاؿ -279

295.  
 385 رالخبلؼ في حذؼ الخب -280

296.  
 386 )ال( تعمل عمل زيادة )ليس( -281

297.  
 388 اختبلؼ النحاة في )الت( -282

298.  
ـا الرجُل عبُد هللا كال قريب  مف ذلؾ( -283  389 الخبلؼ في قكليـ )ما ِنْع

299.  
 389 الخبلؼ في إةمار )ما( -284

300.  
 390 الخبلؼ في تأخير االسـ مكجبا  كتقديـ معمكؿ الخبر -285

301.  
 391 ي قكليـ )اليكـا ما زيد  إياه منطمقا (الخبلؼ ف -286

302.  
 392 جكاز حذؼ الخبر بعد )ما( المك كفة بػ)إف( -287

303.  
 393 شذكذ بناء النكرة مع )ما( -288

304.  
 393 عدـ جكاز حذؼ اسـ )ما( -289
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305.  
 394 نكع )ما( في )ما ىك طعاماؾ زيد  بآكِل( -290

306.  
 394 دخكؿ ىمزة االست ياـ عم  )ما( الحجازية -291

307.  
 395 الباب الرابع عشر : أفعاؿ المقارلة

308.  
 395 الخبلؼ في )عس ( أىي فعل أـ حرؼ؟ -292

309.  
 395 سبب تسمية أفعاؿ المقارلة بيذا االسـ -293

310.  
 396 األفعاؿ التي تعد أفعاؿ مقارلة -294

311.  
ف ال ُيثن  كال ُيجمع -295 ( اسـ ُمنكَّ  397 )حرػ 

312.  
 398 ت رؼ )عس ( الخبلؼ في السبب المانع مف -296

313.  
 400 الخبلؼ في خبر أفعاؿ المقارلة -297

314.  
 402 الخبلؼ في حذؼ )أْف( مف خبر )عس (-298

315.  
 403 دخكؿ )أْف( عم  أفعاؿ المقارلة نحك )قارب كدنا كألـ( -299

316.  
 404 جكاز تعكيض السيف مف )أْف( في خبر )عس ( -300

317.  
 405 (دخكؿ الباء عم  خبر أكشؾ المقركف بػ)أفْ  -301

318.  
 405 الخبلؼ في إعراب خبر )عس ( -302

319.  
 406 مذىب جميكر النحاة في المقركف بػ)أْف( الكاقع بعد أسماء أفعاؿ المقارلة -303

320.  
 407 ليات )عس ( في حاؿ ات اؿ الةمير بيا -304

321.  
 408 ليات )كاد( -305

322.  
 408 األمر مف )أكشؾ( -306
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323.  
 409 أفعل الت ةيل مف )أكشؾ( -307

324.  
 410 اسـ ال اعل مف )كاد( -308

325.  
 410 الباب الخامس عشر : األحرؼ النا بة االسـ الرافعة الخبر

326.  
( كأخكاتيا -309  410 الخبلؼ في رافع الخبر في )إفَّ

327.  
             310-  )  412  أنكاع )إفَّ

328.  
( التأكيد -311  412 الخبلؼ في إفادة )أفَّ

329.  
 413 )لكف( لمتككيد -312

330.  
 413 ستدراؾحد اال -313

331.  
 414 الخبلؼ في )لكف( ىل ىي بسيطة أـ مركبة؟ -314

332.  
( ىل ىي بسيطة أـ مركبة؟-315  416 الخبلؼ في )كأفَّ

333.  
( ىل ىي متعمقة بال عل أـ ال؟ -316  417 الخبلؼ في كاؼ )كأفَّ

334.  
 418 معاني )كأف( -317

335.  
 419 )لت( لية في )ليت( -318

336.  
 419 لػ)ليت( ك)لعل( الخبلؼ في تعمق الماةي خبرا   -319

337.  
 421 )داـ( ال تدخل عم  ما خبره فعل ماض -320

338.  
 421 الخبلؼ في الجمع بيف )ليت( ك)سكؼ( -321

339.  
 422 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ رجبل  كزيدا ( -322

340.  
 422 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ غيراىا إببل  كشاء ( -323



 1134 

341.  
( ىل ىي عاممة في الظرؼ أ -324  424 ـ ال؟الخبلؼ في )إفَّ

342.  
( ىك األ ل مف ال تح -325  425 دالسل أخرػ ت يد أفَّ الكسر في )إفَّ

343.  
ـ -326 ( إذا كقعت جكابا  لمقاسا  426 مذاىب )إفَّ

344.  
( كجكبا   -327  428 مكاةع كسر )إفَّ

345.  
( فيما دخمت عميو -328  429 الخبلؼ في سبب رفع )أفَّ

346.  
329- ) قَّ ( فعل بمعن  )حا ـا را  430 )جا

347.  
(م -330 ـا را ( بعد )ال جا  431 كاةع إعراب )أفَّ

348.  
 432 مكاةع فتح )أف( كجكبا    -331

349.  
 433 الخبلؼ في دخكؿ )مذ( ك)منذ( عم  الجمل االسمية -332

350.  
( بعد )أّما( إذا جاء بعدىا ظرؼ أك مجركر -333  434 كقكع )إفَّ

351.  
 435 مكاةع فتح ككسر )أف( جكازا    -334

352.  
335- )  436 عمة االبتداء بػ)إفَّ

353.  
 436 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ بؾ كا يمايِف ألخكاؾ( -336

354.  
 436 الخبلؼ في الجمع بيف المي تككيد كأف -337

355.  
 437 مف المكاةع التي ال تدخل فييا بعد )إف( المكسكرة -338

356.  
 438 ةقيمالث مف الخبلؼ في دخكؿ )عممت( عم  )إف( المخ  ة -339

357.  
340- )  439 الخبلؼ في الـ )لاعالَّ

358.  
( أىي مركبة أـ بسيطة؟ -341  440 )لاعالَّ
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359.  
342- ) ( ليتاف في )لاعالَّ ( ك)راعالَّ  441 )غافَّ

360.  
( في ن ب االسـ كرفع الخبر -343  441 حمل )عس ( عم  )لاعالَّ

361.  
 443 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ زيدا  اخت ـا كعمرا ( -344

362.  
345- )  443 مذاىب النحاة في رفع المعطكؼ عم  اسـ )إفَّ

363.  
يؾ( كنحكىا -346 كا يِف أخا  444 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ فييا جالسا

364.  
يؾ( -347 كا  445 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ فييا قاسما  كيقعُد أخا

365.  
 445 الخبلؼ في تقديـ الظرؼ أك المجركر نحك قكليـ )إفَّ فييا زيدا  قاسما ( -348

366.  
 446 في الدار كاق ا  فييا( الخبلؼ في تكرار الظرؼ نحك قكليـ )إفَّ زيدا   -349

367.  
 446 الخبلؼ في مجيء ال عل بعد )ليت( -350

368.  
 447 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ زيدا  كعمرا  قاسماِف( -351

369.  
 450 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ في الدار عبدا هللا بؾ كاثقا ( -352

370.  
353- )  451 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ عبدا هللا في الدار طعاماؾ آكل 

371.  
 451 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ ِمف خيٍر الناس أك خيُرىـ زيد ( -354

372.  
 453 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ زيدا  لا ييا قاسـ ( -355

373.  
كاؾ( -356 اخا  453 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ بؾ لاكا يمايِف ألا

374.  
( كأخكاتيا -357  453 الخبلؼ في دالالت المعاني التي ت يدىا )إفَّ

375.  
( كأخكاتياالخبلؼ في تع -358  455 دد خبر )إفَّ

376.  
فَّ عمرا  منطمقاف( -359  456 عدـ جكاز قكليـ )إفَّ زيدا  كاا
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377.  
 456 الخبلؼ في قكليـ )إفَّ زيدا  فييا قاسما ( -360

378.  
 456 الباب السادس عشر : ال العاممة عمل إفَّ 

379.  
 456 معاني )ال( -361

380.  
362- )  457 شرط بناء )ال( العاممة عمل )إفَّ

381.  
363-  )  458 شركط عمل )ال( العاممة عمل )إفَّ

382.  
ؿ -364 ؿ كالماْمُطكا  459 حد م طمح الُمطاكَّ

383.  
 459 الخبلؼ في عمة بناء الم رد مع )ال( نحك )ال رجل( -365

384.  
 461 عمة كثرة حذؼ الخبر بعد )ال(  -366

385.  
 462 عمة قمة حذؼ اسـ )ال( -367

386.  
كال باِنْي لؾ، كال بانات لؾ، كال ِعشِرْؼ مذاىب النحاة في قكليـ )ال ُغبلـ  لؾ،  -368

 لؾ(
462 

387.  
 464 ال يجكز تركيب االسـ المركب مف قبيل المشبو بالمةاؼ مع )ال( -369

388.  
 465 )أال( مركبة أـ بسيطة  -370

389.  
 466 الباب السابع عشر : األفعاؿ الداخمة عم  المبتدأ كالخبر

390.  
 466 رعمة دخكؿ ىذه األفعاؿ عم  المبتدأ كالخب -371

391.  
 466 شاىد نبكؼ كشعرؼ عم  مجيء )زعـ( بمعن  )ك ل( -372

392.  
 467 معاني )زعـ( -373

393.  
 468 )رأػ( تتعدػ إل  اثنيف -374

394.  
ـا زيدا ( -375  469 الخبلؼ في  قكليـ )ظننُت يقكـُ زيدا ( ك)ظننُت قا
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395.  
ـا الرج -376 ـا الرجُل زيدا ( ك)كجدُت ِنْع  469 ُل زيدا (  الخبلؼ في قكليـ )أاُظفُّ ِنْع

396.  
 470 الخبلؼ في قكليـ )ظاننُت قاسما  زيدا ( -377

397.  
 470 الخبلؼ في قكليـ )أاُظفُّ آكبل  زيدا  طعاماؾ( -378

398.  
 471 الخبلؼ في قكليـ )طعاماؾ أاُظُف آكبل  زيدا ( -379

399.  
الخبلؼ في عمة جكاز اإللياء كاإلعماؿ في )ظف( حاؿ تأخرىا أك تكسطيا عف  -380

 كليفالم ع
471 

400.  
 472 شركط جكاز اإللياء مع التأخر كالتكسط -381

401.  
382- )  473 الخبلؼ في اإللياء كاإلعماؿ نحك قكليـ )زيد  ظاننُت ماُلو كثير 

402.  
ف جاء سماعا   -383  474 القياس جكاز اإللياء دكف اإلعماؿ كاا

403.  
 475 فعبل  الخبلؼ في جكاز اإللياء كاإلعماؿ عند تقديـ الخبر في حاؿ مجيسو  -384

404.  
ـا ظاننُت زيدا ( ك)يقكـُ ِخْمُت محػمدا ( -385  475 الخبلؼ في الرفع كالن ب في قكليـ )قا

405.  
 476 الخبلؼ في مجيء )ظاف( م درا   -386

406.  
 477 الخبلؼ في أييما أحسف في اإللياء اسـ اإلشارة أـ الةمير؟ -387

407.  
 477 عمة تعمق ال عل ب)ما( النافية -388

408.  
 478 في جكاز العمل كاإللياء أف يككف ب)ما( التميمية أـ الحجازية؟الخبلؼ  -389

409.  
 478 الخبلؼ في المعمقات التي تعمق بال عل في جكاب القسـ  -390

410.  
( يعمق بيا ال عل -391  479 )لاعالَّ

411.  
( كفي خبرىا الـ االبتداء كالقسـ أك )ما( النافية أك )ال(  -392 الخبلؼ في مجيء )إفَّ

ِمْمتُ   كظاناْنُت( بعد )عا
480 
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412.  
 482 الخبلؼ في قكليـ )أاُظفُّ أنَّؾا قاسـ ( ك)أاُظفُّ قياماؾ( -393

413.  
 483 الخبلؼ في الحذؼ نحك قكليـ )ظاننُت أنَّؾا قاسـ ( -394

414.  
 484 الخبلؼ في قكليـ )أاُظفُّ أْف يذىُب زيد ( -395

415.  
396- )  484 الخبلؼ في قكليـ )أاُظفُّ يذىُب زيد 

416.  
( كفتحيا في )ظانانُت زيدا  إنَّو قاسـ (الخبل -397  485 ؼ في كسر )إفَّ

417.  
 485 الخبلؼ في جكاز حذؼ حرؼ االست ياـ مع الشؾ -398

418.  
 487 الخبلؼ في قكليـ )لازيد  ظانانُت ظنا  قاسـ ( أىي بالرفع أـ بالن ب؟ -399

419.  
 487 الخبلؼ في قكليـ )أاظافَّ زيد  ذاىبا  بحقي باطمو( -400

420.  
 488 خبلؼ في قكليـ )عبُد هللِا ما رأيُت عالـ ، أك ما ظانانُت(ال -401

421.  
؟( -402  489 الخبلؼ في الن ب نحك قكليـ )أازيد  زعمتا أنَّو منطمق 

422.  
ُركريَّةا رجبل ( أىي في مكةع رفع أـ  -403 ـْ زاعمتا أفَّ الحا الخبلؼ في )كـ( نحك )كا

 ن ب؟
489 

423.  
(الخبلؼ في الن ب كالرفع نحك قك  -404  491 ليـ )ظاناْنُتو زيد  منطمق 

424.  
 491 الخبلؼ في قكليـ )ظاننُت زيدا  ظنا  حسنا  قاسما ( -405

425.  
 492 الخبلؼ في الظرؼ أيككف لمم عكؿ أـ لمشؾ؟ -406

426.  
 492 جكاز قكليـ )ظاننُت أفَّ زيدا  ظنا  حسنا  قاسـ ( -407

427.  
(الخبلؼ في قكليـ )طعاماؾ ظاننُت أفَّ عبدا هللِا آ -408  492 كل 

428.  
409- )  493 الخبلؼ في قكليـ )ظاننُت زيدا  إنَّو منطمق 

429.  
 493 الخبلؼ في قكليـ )ظانانُتو إفَّ زيدا  قاسـ ( -410
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430.  
411- )  494 الخبلؼ في ن ب )زيد( نحك قكليـ )أاُظفُّ عبدا هللا مخت ا  كزيد 

431.  
( )ال( بعد )عممت كظننت( -412  494 الخبلؼ في مجيء )إفَّ

432.  
 495 لخبلؼ في تكرار )ظف( في الجممةا -413

433.  
 495 الخبلؼ في حذؼ التنكيف -414

434.  
 495 الخبلؼ في اإلةافة نحك قكليـ )أنا ظافّّ إنَّؾا لاقاسـ ( -415

435.  
كاؾ ماْظنكناِف أْف ياْذىابا( -416  496 الخبلؼ في قكليـ )أخا

436.  
 496 الخبلؼ في دخكؿ العمـ عم  ما  كرتو االست ياـ -417

437.  
 499 كاز ال  ل بمعمكؿ المعمكؿج -418

438.  
 499 مف شركط  إجراء القكؿ مجرػ الظف أنو أال يعدػ ال عل بالبلـ -419

439.  
 500 الخبلؼ في عمل مجيء)إف( بعد القكؿ أيككف بالظف أـ الحكاية؟ -420

440.  
 501 مذاىب النحاة في التعدية باليمزة -421

441.  
 502 الباب الثامف عشر : ال اعل

442.  
 502 مجيء ال اعل اسما  أك مقدرا  بو الخبلؼ في -422

443.  
 504 بـ يرفع ال اعل؟ -423

444.  
 504 الخبلؼ في تقديـ ال اعل نحك قكليـ )الزيداف قاـ، كالزيدكف قاـ( -424

445.  
 505 جكاز الككفييف قكليـ )قامت الزيدكف( -425

446.  
 506 شكاىد عم  لية أكمكني البراغيث في التثنية كالجمع -426

447.  
 507 إجراء ال  ة مجرػ ال عل في لية أكمكني البراغيث الخبلؼ في -427
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448.  
 509 الباب التاسع عشر : الناسب عف ال اعل

449.  
َـّ فاعمو  -428  509 م طمح الم عكؿ الذؼ لـ ُيسا

450.  
 510 مذاىب النحاة في قياـ الجار كالمجركر مقاـ ال اعل -429

451.  
 513 م  ال علعمة منع الب رييف كالككفييف تقديـ الجار كالمجركر ع -430

452.  
 513 الخبلؼ في جعل الم عكؿ لو لما لـ يسـ فاعمو -431

453.  
 514 قكؿ العرب في جكاز بناء )ُجمس كُقعد( لمم عكؿ -432

454.  
 515 قياـ الم در مقاـ ال اعل إذا كاف مت رفا   -433

455.  
 516 شرط جكاز إقامة الم در كظرؼ الزماف مقاـ ال اعل مع كجكد الم عكؿ بو -434

456.  
 516 قاؿ( كما في معناىا ليس ليا معمكؿ في الم ع إال في الجممة) -435

457.  
 517 تسد )أف( كمعمكالىا مسد م عكلي )ظف( -436

458.  
 518 الخبلؼ في جكاز بناء ال عل )اْشتاكا ( لمم عكؿ نحك قكليـ )اْشتاكا  زيد  عيناو( -437

459.  
َـّ فاعمو نحك قكليـ )ُة  -438  519 ِربا زيد  قياما  كُقعكدا (الخبلؼ في تقديـ كتأخير ما لـ ُيسا

460.  
 519 الخبلؼ في تقديـ كتأخير قكليـ )ُيْةراُب أؼَّ رجل( -439

461.  
الخبلؼ في  يية ال عل المبني لمم عكؿ أىك أ ل ميير مف  يية ال اعل أـ  -440

 ال؟
520 

462.  
َـّ فاعمو إل  أ مو -441  521 الخبلؼ في رد ال عل الذؼ لـ ُيسا

463.  
 522 ل في المن كباتالمبحث الثالث: مساس

464.  
 523 الباب العشركف : اشتياؿ العامل

465.  
 523 ما ال يدخل في اشتياؿ العامل -442



 1141 

466.  
 523 الخبلؼ في دخكؿ جمع أسماء ال اعميف كالم عكليف في االشتياؿ -443

467.  
 524 أنكاع ُمبلبسة الةمير لم عل الشاغل -444

468.  
 525 ما ال ُيبلبسو الةمير في ال عل الشاغل -445

469.  
 525 ما يجكز فيو العامل أف يعمل في االسـ الذؼ قبمو في االشتياؿ -446

470.  
 526 مف شركط العامل أف يككف مت رفا   -447

471.  
 527 مف شركط االشتياؿ تقدـ االسـ كتأخر العامل -448

472.  
 528 المكاةع التي يرت ع فييا االسـ المشيكؿ عنو ال عل -449

473.  
 429 ن بما يشبو حرؼ العطف في مكةع ال -450

474.  
 530 مجيء الك ف المخبر بو عف المبتدأ منزلة الجممة ال عمية -451

475.  
 530 ت اكت الن ب في قكليـ )زيدا  ةرلُتو( كأمثالو -452

476.  
ما يجكز كما ال يجكز مف مساسل ىذا الباب نحك)أزيدا  ظافَّ قاسما ( ك)أزيدا   -453

 ظننتاو قاسما (  كأمثاليا
531 

477.  
 533   م عكلو بحرؼ جرتعدؼ ال عل إل -454

478.  
 534 الخبلؼ في دخكؿ الم ادر التي تعمل عمل ال عل في باب االشتياؿ -455

479.  
 535 عدـ جكاز الشيل عما ال يقبل أْف يةمر كيتقدـ -456

480.  
 536 ينبيي عدـ دخكؿ جمع التكسير في االشتياؿ -457

481.  
 536 الخبلؼ في جكاز أْف ي سر إال ما ي ح لو العمل -458

482.  
 537 ب الحادؼ كالعشركف : تعدؼ ال عل كلزكموالبا

483.  
 537 )كاؿ( ك)كزف( ك)عدد( أفعاؿ متعدية -459
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484.  
 538 الخبلؼ في أييما أقكػ األفعاؿ المتعدية يتعدػ إل  اثنيف أـ إل  ثبلثة؟ -460

485.  
 538 جكاز ما يتعدػ بن سو أْف ُيعدػ بالبلـ -461

486.  
 540 مكاةع تقديـ الم عكؿ عم  ال عل كجكبا   -462

487.  
 541 الخبلؼ في حذؼ ال اعل كأحد الم عكليف اخت ارا   -463

488.  
 541 مذاىب النحاة في األفعاؿ التي أغن  التةعيف فييا عف اليمزة -464

489.  
 543 مذاىب التعدية بالتةعيف  -465

490.  
بَّر( -466  543 مف أفعاؿ التةعيف )خا

491.  
 544 ما يتـ تعديتو بال عل -467

492.  
 545 : تنازع العامميف ف اعدا  معمكال  كاحدا   الباب الثاني كالعشركف 

493.  
 545 م طمح اإلعماؿ -468

494.  
 545 ما ُيشترط في العامميف -469

495.  
 546 الخبلؼ في إعماؿ قكليـ )أعطيُت كأعطاني أخكؾ درىميف( -470

496.  
مَّمني أخكؾ كممتيف( -471  547 الخبلؼ في إعماؿ )كمَّمُت ككا

497.  
 القيس: الخبلؼ في إعماؿ قكؿ امرغ  -472

ةٍ  ماْك أّف ما أسعا  ألْدن  ماِعيشا  فا

ِميل  ِمفا المااؿِ    ـْ أْطُمْب، قا ل    كا اني، كا
               

548 

498.  
 552 الخبلؼ في إعماؿ قكليـ )مت  رأيتا أك قمتا زيدا  منطمقا ( -473

499.  
474- )  553 الخبلؼ في إعماؿ قكليـ )ةرلُت كةرلاني زيد 
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500.  
 554 قكليـ )ةرلُت كةرلكني قكمؾ(الخبلؼ في إعماؿ  -475

501.  
 555 الخبلؼ في إعماؿ قكليـ )ةرلُت كةرلاني، كةرلاني كةرلُت( -476

502.  
 556 الباب الثالث كالعشركف : الكاقع م عكال  مطمقا  مف م در كما جرػ مجراه

503.  
 556 سبب تسمية الم عكؿ مطمق بيذا االسـ -477

504.  
 557 حد الم عكؿ مطمق -478

505.  
 558 في ال عل أيككف لو م عكؿ كاحد أـ عدة م اعيل؟الخبلؼ  -479

506.  
 559 ال رؽ بيف الم در كاسـ الم در -480

507.  
 560 الخبلؼ في )التَّْكميـ( أىك م در أـ اسـ م در؟ -481

508.  
( إْف كانت عاممة فيل ىي مف باب الم عكؿ بو أـ الم عكؿ  -482 جممة )ىذا كتاب 

 المطمق؟
562 

509.  
 563 ل في م دريف مؤكد كمبيفالخبلؼ في عمل ال ع -483

510.  
 564 اسـ العدد يقـك مقاـ الم در -484

511.  
 564 مجيء إقامة األعياف مقاـ الم در -485

512.  
 565 ما يقـك مقاـ الم در -486

513.  
 567 أكجو إعراب )كيل( إذا عرفت بػ)أؿ( -487

514.  
 567 الم ادر التي ال تت رؼ كػ)حنانيؾ( كأمثاليا -488

515.  
 568 ادر نحك )حنانيؾ( كأمثاليا أىي تثنية لمكاحد أـ لمتكثير؟الخبلؼ في الم  -489

516.  
 570 الخبلؼ في ال عل النا ب لػ)غ رانؾ( أىك بمعن  الطمب أـ الخبر؟ -490

517.  
 571 أكجو إعراب )ىنيسا ( ك)مريسا ( -491
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518.  
 572 الخبلؼ فيما ارت ع بو )ىنيسا ( ك)مريسا ( -492

519.  
ِرْيسا (الخبلؼ في ن ب )مرؼء( في قكل -493  572 يـ )ىاِنْيسا  ما

520.  
 574 الباب الرابع كالعشركف : الم عكؿ لو

521.  
 574 شركط انت اب الم عكؿ لو -494

522.  
 575 الخبلؼ في تقديـ الم عكؿ لو عم  عاممو -495

523.  
 576 عدـ جكاز أف يككف لعامل كاحد من كباف كل منيما م عكؿ لو -496

524.  
 577 مجيء الم عكؿ لو نكرة -497

525.  
 577 الخامس كالعشركف : الم عكؿ المسم  ظرفا  كم عكال  فيو الباب

526.  
 577 مذىب النحاة في ن ب )دخل( في قكليـ )دخمت البيت( -498

527.  
 578 عمة عدـ تسمية الككفييف الم عكؿ فيو ظرفا   -499

528.  
 579 ما يقـك مقاـ ظرؼ الزماف   -500

529.  
 581 ما يقـك مقاـ ظرؼ المكاف   -501

530.  
 582 ؼ العامل في الظرؼ كجكبا  مكاةع حذ -502

531.  
 582 الخبلؼ في كممة )سحر( أىك مبني أـ معرب؟ -503

532.  
 583 الخبلؼ في سبب منع التنكيف مف كممة )سحر(   -504

533.  
 584 الخبلؼ في الجممة الكاقعة بعد )بينا( ك)بينما(   -505

534.  
 586 الخبلؼ في )منذ( أىي بسيطة أـ مركبة؟   -506

535.  
 587 المكقع اإلعرابي لجممتي )منذ( ك)مذ( كالمرفكع بعدىما  الخبلؼ في  -507
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536.  
 587 الخبلؼ في جر )مذ( ك)منذ( االسـ الظاىر أك المةمر    -508

537.  
 588 الخبلؼ في اسـ الزماف الكاقع بعد )مذ( ك)منذ( أىك بمعن  أكؿ الكقت أـ ال؟ -509

538.  
 589 المن ية كالمكجبة الخبلؼ فيما يجكز تقدمو في )مذ( ك)منذ( مف األفعاؿ -510

539.  
 590 )مذ( ك)منذ( أىما حرفيف أـ اسميف؟   -511

540.  
 591 مذاىب النحاة في اسـ العدد الكاقع بعد )مذ( ك)منذ( أىي بمعن  األمد أـ ال؟ -512

541.  
 592 الخبلؼ في الن ي الكاقع بعد )مذ( ك)منذ( إذا جاء بمعن  أكؿ الكقت    -513

542.  
سماف بعد )مذ( ك)منذ( إذا اختم ا بالتعريف الخبلؼ في جكاز عطف اال -514

 كالتنكير
593 

543.  
 594 الخبلؼ في كقكع اسـ الزماف مخت ا  بعد )مذ( ك)منذ( -515

544.  
 594 أ ل قط كلناسو -516

545.  
 595 مجيء القسـ مع )عاْكض( -517

546.  
 596 مف ظركؼ المكاف التي ال تت رؼ )ِسكػ( ك)سكاء( -518

547.  
ْطر(مف ظركؼ المكاف التي ال -519  598  تت رؼ )شا

548.  
 598 العامل الذؼ يتكسع في الظرؼ معو -520

549.  
 599 الخبلؼ في )كاف( أتعمل في الظرؼ أـ ال؟ -521

550.  
 599 الخبلؼ في التكسع بال عل ألكثر مف كاحد أيجكز أـ ال؟ -522

551.  
 600 الخبلؼ في جكاز التكسع في شيء مف األفعاؿ -523

552.  
 600 م درالخبلؼ في االتِّساع في ال -524

553.  
 602 الباب السادس كالعشركف : الم عكؿ معو
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554.  
 602 الخبلؼ في ن ب الم عكؿ معو بػ)كاف( الناق ة  -525

555.  
 603 مذىب الككفييف كاألخ ش في أفَّ )الكاك( تن ب الم عكؿ معو عم  الظرؼ -526

556.  
 604 الخبلؼ في )كاف( المةمرة ىل ىي ناق ة أـ تامة؟ -527

557.  
 605 دير سيبكيو )ما( ك)كيف( عم  )كنت( ك)يككف( مق كد أـ ال؟الخبلؼ في تق -528

558.  
 607 جكاز ال  ل بيف الكاك العاط ة كمعطكفيا بالظرؼ -529

559.  
 607 الباب السابع كالعشركف : المستثن 

560.  
 607 خبلؼ النحكييف في ماىية المخرج بػ)إال( في المستثن  -530

561.  
 610 مجيء )إال( مت رفة -531

562.  
 611 ةع ما ال يستثن  مف النكرةمف مكا -532

563.  
 612 خبلؼ النحكييف في االستثناء مف العدد -533

564.  
 615 حد االستثناء المنقطع -534

565.  
 616 مف مكاةع الت ريغ في معمكالت المستثن  -535

566.  
 617 مجيء االستثناء الم رغ المكجب الزما  في الن ي نحك )لكال( ك)لك( -536

567.  
 617 ثن  الم رغ غير المكجب إذا كاف تاما  في الم عتكجييات إعراب المست -537

568.  
 618 تكجييات إعراب المستثن  الم رغ غير المكجب إذا كاف غير تاـ في الم ع -538

569.  
 620 مف مذاىب النحاة في نا ب المستثن  -539

570.  
تخريج رفع المستثن  عم  ال  ة في الحديث )نايا  عاْف قاْتِل ِجنااِف الِبُيْكت  -540

ُذك الطُّْ ياتاْيف(األا   ْبتاُر كا
621 

571.  
 622 عمة مجيء ال عل )قل( في الن ي المؤكؿ -541
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572.  
ِمْيل  إعراب )ِإالَّ  -542 ِرُلكا ِمْنُو ِإالَّ  ( في قكلو تعال :  قا ِمْيل  فاشا   623 قا

573.  
 624 أقساـ المستثن  مف حيث المكجب كغير المكجب -543

574.  
 626 أحد  إال الخبز إال زيدا ( كأمثالياالخبلؼ في قكليـ: )ما أكل  -544

575.  
 627 الخبلؼ في قكليـ: )أتاني بنك محػمد إال بني جع ر إال خالد ( -545

576.  
 628 عند بني تميـ االستثناء المنقطعأكجو تأكيل جكاز البدؿ في  -546

577.  
( في المستثن  اسـ الت ةيلخبلؼ النحكييف في اإلبداؿ مف  -547  629 )أقلَّ

578.  
 أـ مكجب أىك( ذلؾ يقكؿُ  رجلٍ  أاقالُّ ) قكليـ في الكبلـ فعلؼ النحكييف في خبل -548

 مكجب؟ غير
630 

579.  
 يتقدـ لـ إذامذاىب النحاة في تقديـ المستثن  عم  المستثن  منو كالعامل فيو -549

 كبلـ جزأؼ بيف كتكسط
630 

580.  
 632 تقديـ المستثن  عم  المستثن  منو كحده -550

581.  
 634 ند العطف عم  المستثن  المقدـ المن كباالسـ ع حكـ -551

582.  
 635 شاىد عم  جكاز مجيء اسماف بدال  مف اسميف في المستثن  المكجب -552

583.  
 635 أكجو إعراب المستثن  عند تكراره في حاؿ تقدمو -553

584.  
 636 عدـ جكاز مجيء )إال(   ة لػ)إال( كالعامل فييا تابعا  لممك كؼ -554

585.  
 637 إال( عم  المعرفةجكاز إجراء ) -555

586.  
 638 الخبلؼ في المكقع اإلعرابي لجممة )عدا زيدا ( كأمثاليا -556

587.  
 639 الخبلؼ في المكقع اإلعرابي لجممتي )ليس( ك)ال يككف( -557

588.  
 640 الخبلؼ في جكاز دخكؿ )ما( الم درية عم  )حاشا( -558
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589. \ 
 641 الخبلؼ في جكاز دخكؿ )إال( عم  )حاشا( -559

590.  
 641 إعراب )النساء( في قكؿ العرب )كل شيء ميو ما النساء كذكرىف( -560

591.  
561- )  642 أكجو رفع كن ب )يككف( نحك )قاـ القـك إال أْف يككف زيد 

592.  
اِةراة    أكجو الرفع كالن ب في قراءة قكلو تعال   -562 اراة  حا    643ِإالَّ أاْف تاُككفا ِتجا

593.  
 644 قكلنا )إال أْف يككف( أكجو إعراب )أْف يككف( في -563

594.  
 645 ما يجكز في المعطكؼ في المستثن  بػ)إال( -564

595.  
ا -565  646 الخبلؼ في العطف ما بعد )غير( بػ)ال( إذا جاء استثناء 

596.  
 647 أكجو رفع كن ب )عمر( في قكليـ )ما لي إال زيدا   ديق كعمرا ( -566

597.  
ما ( -567 ( بمعن  )عا  648 مجيء )باْيدا

598.  
 649 مف ليات )سكػ( كسر السيف مع المد -568

599.  
 649 مجيء )ال مثل ما( بمعن  )ال ِسيَّما( في االستثناء -569

600.  
 650 أكجو إعراب )لك تارا ما( -570

601.  
( إذا جاء قبميا )ال( نحك )ال تارا ما( -571  650 أكجو إعراب )تارا

602.  
 651 في االستثناء العمة في مشاركة )ال تارا ما( ك)لك تارا ما( ال سيَّما -572

603.  
 651 مجيء ما بعد )ال سيَّما( جممة شرطية -573

604.  
 652 عدـ مجيء ما بعد )ال سيما( جممة بالكاك -574

605.  
 653 خبلؼ النحكييف في )بمو( ىل ىي مف أدكات االستثناء أـ ال؟ -575

606.  
 655 (باْموا ) مف( باْيلا ) مجيء -576
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607.  
ـْ   رحنيةالق القراءة في( لامَّا) تخريج كجو -577 فِّيانَُّي ا لاُيكا فَّ ُكبلِّ لامَّ   655كااِا

608.  
 657 الباب الثامف كالعشركف : الحاؿ

609.  
 657 الخبلؼ في أؼ باب ن ب الحاؿ -578

610.  
( في قكلو تعال :   -579 لِِّو أاْرلاِعيفا لاْيماة   إعراب )أاْرلاِعيفا   657فاتاَـّ ِميقااُت را

611.  
 658  راب )حامدا ( حاؿإع -580                     

612.  
نحك  عم  العامل المت رؼ الخبلؼ في مجيء جممة الحاؿ م درة بالكاك -581

 )جاء زيد كالشمس طالعة(
659 

613.  
أُنؾا قااِسما ( -582  659 عامل الحاؿ في قكليـ )ما شا

614.  
 660 كجكب تقديـ الحاؿ عم  عامميا إذا كاف الحاؿ اسـ است ياـ   -583

615.  
 661 ذؼ العامل إذا كاف معنكيا   الخبلؼ في ح -584

616.  
 662 كجكه عدـ عمل )ىا( التنبيو -585

617.  
 662 عدـ مجيء الحاؿ جممة تعجبية   -586

618.  
مفا ىند ةاحكة ( ك)قاـ غبلـُ ىند ةاحكة (   -587  663 عمة عدـ جكاز قكليـ )زيد  خا

619.  
 663 الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب   -588

620.  
 665 محل ليا مف اإلعراب   الجمل التي ليا -589

621.  
590- )  667 المكقع اإلعراب لجممة )ىذا كتاب 

622.  
 667 الباب التاسع كالعشركف : التمييز

623.  
 667 أكجو االت اؽ كاالختبلؼ بيف الحاؿ كالتمييز -591

624.  
 668 الخبلؼ في جكاز العطف إذا كاف المقدار مختمطا  مف جنسيف -592
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625.  
 669 التمييز يجكز إفراده كجمعو فيما  -593

626.  
 670 تكسط التمييز بيف ال عل كمرفكعو -594

627.  
 671 جكاز تقديـ التمييز عم  العامل إذا كاف غير منقكؿ -595

628.  
 672 مكاةع جكاز حذؼ التمييز -596

629.  
 672 الخبلؼ في جكاز حذؼ المميَّز -597

630.  
 673 الباب الثبلثكف : العدد

631.  
 673 جكاز ما يككف لمعدد كالتمييز -598

632.  
 674 االستعماالت التي تمثل )أحد( نحك )ُطكراِنّي( ك) اِفر( كأمثاليا -599

633.  
 675 تأنيث العدد )العشر( كجمعو -600

634.  
 675 ال اعل مف العدد )خامس عشر( اسـ جكاز  ياغة -601

635.  
 676 ال اعل مف العقكداسـ الخبلؼ في عدـ جكاز  ياغة  -602

636.  
 677 كذاالباب الحادؼ كالثبلثكف : كـ ككأيف ك 

637.  
ىـ، أك امرأتو( -603 ه، أك نساءا  677 الخبلؼ في جكاز قكليـ )كـ رجبل  رأيتا كنساءا

638.  
 677 الخبلؼ في مجيء التمييز من يا  في الجممتيف االست يامية كالخبرية -604

639.  
 678 جكاز العطف عم  )كـ( بالن ي -605

640.  
 679 مكاةع إعراب )كـ( -606

641.  
 680 امية النكرة الكاقعة بعدىاجكاز ن ب )كـ( االست ي -607

642.  
 680  بلحية دخكؿ )مف( ك)كـ( المقدرة عم  التمييز -608
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643.  
 680 مجيء ما بعد )إال( في )كـ( االست يامية بدال   -609

644.  
 681 جكاز دخكؿ )مف( عم  تمييز )كـ( الخبرية -610

645.  
 681 األ ل في )كـ( أْف تككف است ياما   -611

646.  
( في الماةي كالمستقبلاستعماؿ )كـ( ك)رُ  -612  682 بَّ

647.  
 683 إعراب )كـ( في قكليـ )كـ ُترػ الحركريةا رجبل ( -613

648.  
 684 أكجو إعراب قكليـ )بكـ ثكُبؾ م بكغا ؟( -614

649.  
 684 إعراب )كـ( في حاؿ تقدـ عمييا حرؼ جر أك لـ يتقدـ -615

650.  
 685 أكجو إعراب جكاب )كـ( االست يامية -616

651.  
 685 عميل ت سير )كاسف( مف )كأيِّف(الخبلؼ في ت -617

652.  
 687  ماىية )كذا( -618    

653.  
 688 الباب الثاني كالثبلثكف : نعـ كلسس

654.  
( لما قبمو -619 ـا كِلْسسا  688 مناسبة باب )ِنْع

655.  
( اسماف -620 ـا كِلْسسا  688 أدلة الككفييف في ككف )ِنْع

656.  
 689 بظرؼ كال مجركر الخبلؼ في جكاز ال  ل بيف نعـا كلسسا كفاعميما -621

657.  
 691 الخبلؼ في تقديـ التمييز عم  المخ كص -622

658.  
623- ) ( ك)ِبسسا ( بػ)ِنعـا  691 شرط إلحاؽ )فاُعلا

659.  
624- )  692 الخبلؼ في فاعل )فاُعلا

660.  
625- )  693 كي ية بناء )فاُعلا
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661.  
 694 الباب الثالث كالثبلثكف : حبذا

662.  
بَّذا( -626  694 الخبلؼ في المن كب بعد )حا

663.  
 696 الباب الرابع كالثبلثكف : التعجب

664.  
 696 حد التعجب ا طبلحا   -627

665.  
 697 الخبلؼ في مجيء التعجب معرفة  بأؿ لمعيد -628

666.  
 697 الخبلؼ في  مة )أؼ( المك كلة أىي تجكز في ال عل الماةي أـ المةارع؟ -629

667.  
630- )! فا ما كاف ما كاف زيد   698 الخبلؼ في قكليـ )ما أاْحسا

668.  
فا ما كاف زيد  ةاحكا ( أىي ناق ة أـ  -631 الخبلؼ في ) كاف( نحك قكليـ )ما أاْحسا

 تامة؟
698 

669.  
فا ما ظننُت عبدا هللا قاسما ( أىي حاؿ أـ خبر؟ -632  699 الخبلؼ في )قاسما ( نحك )ما أاْحسا

670.  
فا أحدا  يقكؿ ذلؾ( -633  699 الخبلؼ في قكليـ )ما أاْحسا

671.  
( الخبلؼ في -634 فا ما ليس يذكُرؾ زيد   700 قكليـ )ما أاْحسا

672.  
( كغيرىا -635  700  يغ أخرػ لمتعجب نحك )لا اُعلا

673.  
( عند التعجب منو -636  ِييا   ت يير )حا
  

701 

674.  
( بعد )ما( -637  702 الخبلؼ في مجيء )أْفعالا

675.  
 703 جكاز ال  ل بيف بالحاؿ بيف فعل التعجب كالمتعجب منو -638

676.  
 703 ؼ في جكاز ال  ل بالم در بيف فعل التعجب كالمتعجب منوالخبل -639

677.  
640- )  703 مذاىب النحاة في دخكؿ )كاف( بيف )ماا( ك)أْفعالا
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678.  
641- )  704 الخبلؼ في زيادة غير )كاف( بيف )ماا( ك)أْفعالا

679.  
( ب ييتي الماةي كاالستقباؿ -642 ا أْفعالا  706 الخبلؼ في كقكع )كاف( بعد )ما

680.  
(ا -643 فا ما كاف زيد   707 ألقيس كاألجكد في العطف عم  قكليـ )ما أْحسا

681.  
 708 شركط بناء فعل التعجب -644

682.  
 708 بعض أفعاؿ التعجب التي ُتبن  مف فعل الم عكؿ -645

683.  
ُع( في التعجب -646  709 حكـ م در األفعاؿ كػ)ياذاُر( ك)يادا

684.  
647-  )  709 الخبلؼ في حذؼ ىمزة )أْفعالا

685.  
( في التعجبا -648  710 لخبلؼ في ات اؿ ةمير المتكمـ بػ)أْفعالا

686.  
( نكنا  التقيت مع نكف الكقاية -649  711 جكاز ال ؾ كاإلدغاـ إذا كاف آخر )أْفعالا

687.  
( في التعجب مف الشاذ -650  712 عدـ جكاز بناء )لاْ ُعلا

688.  
 713 لعدـ جكاز بناء فاُعلا لمتعجب مف أاْفعالا إذا لـ تكف ىمزتو لمنق-651

689.  
فا زيدا  ال  -652 فاو!( ك)ما أْحسا فا زيدا  ال ما أْشرا الخبلؼ في جكاز قكليـ )ما أْحسا

فاو!(  أْشرا
713 

690.  
فا كأْجمالا زيدا !(. -653  714 مذاىب النحاة في قكليـ )ما أْحسا

691.  
 714 الباب الخامس كالثبلثكف : أفعل الت ةيل

692.  
 714 حد أفعل الت ةيل -654

693.  
اِفِميفا  قكلو تعال   كجو تخريج -655 ْدنااُه أاْس الا سا دا َـّ را في مجيء أفعل الت ةيل  ُث

 م رد كما بعده جمع
715 

694.  
 716 عمة تنكير أفعل الت ةيل -656
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695.  
 716 الباب السادس كالثبلثكف : اسـ ال اعل

696.  
 716  ياغة اسـ ال اعل إل  عدة أكزاف أخرػ  -657

697.  
 718 كجكه االعتماد السـ ال اعل -658

698.  
 719 الخبلؼ في جكاز تقديـ معمكؿ اسـ ال اعل عميو -659

699.  
 719 الخبلؼ في جكاز تقديـ الم عكؿ عم  المبتدأ -660

700.  
 720 عدـ جكاز تقديـ الم عكؿ عم  اسـ ال اعل -661

701.  
ر بالبلـ -662  721 جكاز جر معمكؿ اسـ ال اعل المتأخَّ

702.  
 721 ل اعلالباب السابع كالثبلثكف : ال  ة المشبية باسـ ا

703.  
 721 الخبلؼ في زماف ال  ة المشبية -663

704.  
 723 تابع معمكؿ ال  ة المشبية -664

705.  
اء( -665 ْعُمْكجا اء( ك)ما  725 الخبلؼ في رفع )ماْشُيكخا

706.  
 725 الخبلؼ في تشبيو ال عل البلـز بال عل المتعدؼ -666

707.  
 726 الباب الثامف كالثبلثكف : إعماؿ الم در

708.  
 726 در خبرا   رفا  مجيء الم  -667

709.  
 727 مجيء الم در الناسب عف ال عل ُم يرا   -668

710.  
 728 الخبلؼ في جكاز ن ب الم در الُم ير -669

711.  
 728 الخبلؼ في السبب الذؼ عمل ألجل الم در كىك ُم ير -670

712.  
بقاء معمكلو -671  729 الخبلؼ في حذؼ الم در كاا
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713.  
 731 المبحث الرابع:  مساسل في المجركرات

714.  
 732 الباب التاسع كالثبلثكف : حركؼ الجر سكػ المستثن  بيا

715.  
 732 م طمحا حركؼ اإلةافة كحركؼ ال  ات عند الككفييف -672

716.  
 732 عمة عمل حركؼ الجر -673

717.  
 733 مف معاني ) مف ( أنيا ت يد التبييف -674

718.  
 733 ال؟الخبلؼ في )ُمْف( المةمكمة الميـ أىي اسـ مف بقية )اْيُمف( أـ  -675

719.  
 734 ةابط )حت ( -676

720.  
 735 أكجو ال رؽ بيف )حت ( ك)إل ( -677

721.  
 736 ما يجكز في )كي( كال يجكز في )حت ( -678

722.  
( ك)ُرلَّتا( -679  737 مف ليات ُربَّ )ُربُّ

723.  
 738 الخبلؼ في المحذكؼ نحك قكليـ )الِه أبكؾ( -680

724.  
 739 الباب األرلعكف : القسـ

725.  
 739  ت القسـاستعماال -681   

726.  
 740 حد القسـ -682

727.  
ـ بو -683  741 حد الُمْقسا

728.  
 741 الخبلؼ في تأكيد جممة القسـ أك حذفيا في قكليـ )ال ىا هللا ذا( -684

729.  
 744 جكاز القسـ عند إخبار اليير -685

730.  
 744 الخبلؼ في الكاك المكررة في جممة القسـ أىي حرؼ عطف أـ قسـ؟ -686
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731.  
 746 يجرؼ مجرػ اليميفاالستحبلؼ  -687

732.  
 747 الباب الحادؼ كاألرلعكف : اإلةافة

733.  
 747 حد اإلةافة -688

734.  
 748 الخبلؼ في إطبلؽ المةاؼ كالمةاؼ إليو -689

735.  
 748 مجيء ل ع )قاِريُع( ُمةافا  إل  )كاْحد( -690

736.  
ه( -691 ْحدا ه( في قكؿ العرب )زيد  كا ْحدا  749 أكجو تخريج )كا

737.  
 749 ( إل  م رد بشرط أْف تتكررإةافة )كبل -692

738.  
 750 مذىب الككفييف في أفَّ )كبل( ك)كمتا(  تةافاف إل  نكرة -693

739.  
 751 الخبلؼ في أييما األ ل الحركة أـ السككف؟ -694

740.  
 753 المبحث الخامس:  مساسل في تكابع النحك

741.  
 754 الباب الثاني كاألرلعكف : التابع

742.  
 754 الخبلؼ في عامل التكابع -695

743.  
 755 التكابع التي ال ي  ل بينيا كليف متبكعيا بشيء -696

744.  
 756 الباب الثالث كاألرلعكف : التككيد

745.  
 756 سبب تسمية التككيد بيذا االسـ -697

746.  
 756 إطبلؽ م طمح ال  ة عم  م طمح التككيد -698

747.  
 757 الخبلؼ في عطف التككيدات بعةيا عم  بعض -699

748.  
َـّ لكـ أْنُ ِسُكـ( دكف تأكيد لم  لجكاز قكليـ )ىا  -700  758 ُم
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749.  
 759 الخبلؼ في قكليـ )مررُت بالرجميِف ِكبلىما( -701

750.  
 759 الخبلؼ في قكليـ )ِكبلكما يانطمق، كيانطمقاف، كتنطمقاف( -702

751.  
 760 إعراب كممة )أجمعيف( -703

752.  
 760 الباب الرابع كاألرلعكف : النعت

753.  
 760 ند الب رييفم طمحا الك ف كال  ة ع -704

754.  
 761 مجيء النعت ثابتا  م احبا  لممنعكت -705

755.  
 761 الخبلؼ في رفع النعت السببي -706

756.  
 762 عامل النعت كاحد غير متعدد -707

757.  
( كأمثاليا -708  763 الخبلؼ في قكليـ )مررُت برجٍل ةارِلو زيد 

758.  
زٍّ ُ  َُّتو( -709 ْرٍج خا  765 الخبلؼ في قكليـ )مررُت ِبسا

759.  
( نحك )رابِّ العالميف( -710  765 أكجو إعراب )رابِّ

760.  
 766 إعراب )خاتـ النبييف(   ة -711

761.  
 767 الباب الخامس كاألرلعكف : عطف البياف

762.  
 767 سبب تسمية عطف البياف بيذا المسم  -712

763.  
 767 م طمح الترجمة عند الككفييف -713

764.  
 768 ال كر التي يتعيف فييا عطف البياف -714

765.  
 769 المكاةع التي يتعيف فييا عطف البياف دكف إشراؾ مع غيره -715

766.  
 770 الباب السادس كاألرلعكف : البدؿ
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767.  
 770 م طمح الترجمة كالتبييف كالتكرير عند الككفييف -716

768.  
 770 ما ُيشترط في بدؿ البعض -717

769.  
ما  النَّاسِ  أكجو إعراب )ِمْف( نحك قكلو تعال   -718 ِ عا َّ ِ ِف اْستاطااعا  كا ِحجُّ اْلباْيِت ما

ِبيبل    ِإلاْيِو سا
772 

770.  
 773 مف أنكاع البدؿ: )بدؿ النسياف( ك)بدؿ كل مف بعض( -719

771.  
 774 مجيء البدؿ مف اسـ الشرط -720

772.  
 775 الخبلؼ في جكاز تقديـ بدؿ الشيء مف الشيء عم  المبدؿ منو -721

773.  
 775 عدـ ال  ل بيف المبدؿ كالمبدؿ منو -722

774.  
 776 الباب السابع كاألرلعكف : المعطكؼ عطف النسق

775.  
ركة -723  776 م طمح الشِّ

776.  
 777 الخبلؼ في األدكات التي كقع الخبلؼ فييا أنيا أدكات عطف -724

777.  
 778 ما ينكب عف الزماف مف الم در المقارف لمزمف -725

778.  
 779 عدـ جكاز أْف يجيء بعد )حت ( نكرة -726

779.  
 780 أـ(ماىية ) -727

780.  
 780 أكجو ال رؽ بيف )أـ( ك)أك( -728

781.  
 781 )أـ( يككف ليا اسميف أك فعميف إذا جاء بعد سكاء ألف است ياـ -729

782.  
؟( -730 ـا أك قعدا  782 جكاز قكليـ )ما أدرؼ أقا

783.  
 782 مجيء )أـ( ك)أك( بمعن  كاحد عم  السكاء إذا ت درت )ىل( الكبلـ -731

784.  
 782   اإلباحة)إمَّا( تأتي بمعن -732
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785.  
733- ) ؾا ْيدا  783 جكاز العطف عم  الةمير المستكف في )ُركا

786.  
 784 اخت اص )لكال( بجر المةمر -734

787.  
 784 عدـ جكاز تأخير المعطكؼ عم  مبتدأ كتكسيط خبرىما -735

788.  
 785 شركط تقديـ المعطكؼ بالكاك ةركرة -736

789.  
 786 معاني )الكاك( في )فأ بحكا كالنكػ( -737

790.  
 787 الخبلؼ في )ال اء( الداخمة عم  )إذا( ال جاسية أىي زاسدة أـ عاط ة؟ -738

791.  
 789 الباب الثامف كاألرلعكف : النداء

792.  
 789 الخبلؼ في مجيء الحاؿ مف المنادػ   -739

793.  
740-   ) را  791 المكقع اإلعرابي في بناء المنادػ كػ)اثني عاشا

794.  
 792 يا  ِمْف كاؼ الخطابيشترط في اسـ اإلشارة أف يككف عار  -741

795.  
 792 مجيء )ابنة( في المنادػ المةاؼ -742

796.  
 793 الباب التاسع كاألرلعكف : االستياثة كالتعجب الشبيو بيا

797.  
 793 كجكه ح كؿ االستياثة كالتعجب بالنداء -743

798.  
 794 الخبلؼ في الـ المستياث مف أجمو -744

799.  
 795 لمستياث بوما ي ح استعمالو مف حركؼ النداء مع ا -745

800.  
 796 الباب الخمسكف : الندبة

801.  
746- ) را  796 ندب قكليـ )اثنا عاشا

802.  
 797 الخبلؼ في رد الياء عند اجتزاء كسرة المنادػ المةاؼ إل  المنادػ في الندب -747
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803.  
 798 الخبلؼ في إبقاء ألف الندبة أك حذفيا في كممة )ُمثانَّ ( -748

804.  
 798 اء الزمت النداءالباب الحادؼ كالخمسكف : أسم

805.  
 798 القياس فيما ُيبن  عم  م عبلف -749

806.  
 799 معدكؿ أمر اسـ فعل شركط جكاز بناء )فعاؿ( بمعن  -750

807.  
 800 الباب الثاني كالخمسكف : ترخيـ المنادػ

808.  
 800 حد الترخيـ   -751

809.  
 801 ترخيـ ما فيو التاء مف المحذكؼ ال اء البلـز -752

810.  
 802 تأنيث ىاء إذا كقعت في آخر المركب المرخـ  قمب تاء ال -753

811.  
 803 الخبلؼ في جكاز ما يرخـ ثانيا  بحذؼ ما يمي الياء المحذكفة -754

812.  
 806 الخبلؼ في ك ف المرخـ   -755

813.  
 806 الباب الثالث كالخمسكف : االخت اص

814.  
 806 عدـ جكاز ك ف المختص باسـ اإلشارة   -756

815.  
 807 : التحذير كاإلغراء كما ُألحق بيما الباب الرابع كالخمسكف 

816.  
 807 حد التحذير -757

817.  
 808 حد اإلغراء   -758

818.  
 808 الخبلؼ في ال عل النا ب لػ)سبكح( ك)قدكس( أىك كاجب اإلةمار أـ جاسز؟     -759

819.  
 809 مجيء التحذير في  قكؿ العرب: )الميـ ةبعا  كذسبا (     -760

820.  
 809 مؾ كالميل(     الخبلؼ في قكليـ )أى -761
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821.  
 811 المبحث السادس:  مساسل في ال رؼ

822.  
 812 الباب الخامس كالخمسكف : أبنية األفعاؿ كمعانييا

823.  
َـّ فاعُمُو أىي أ ل أـ مييرة عف فاعل؟ -762  812 الخبلؼ في  يية ما لـ ُيسا

824.  
ْ ُعكؿ كفاُعل -763  812 ما جاء اسـ فاعمو عم  فاْعبلف كما

825.  
: اإلحكاج إل  الشيء مف معاني -764  813 أْفعالا

826.  
 813 الباب السادس كالخمسكف : ىمزة الك ل

827.  
 813 ماىية ىمزة الك ل -765

828.  
 814 الباب السابع كالخمسكف : م ادر ال عل الثبلثي

829.  
 814 الم در مف )كاد( -766

830.  
767- ) دا كَّ  815 التككيد م در )كا

831.  
 816 الباب الثامف كالخمسكف : م ادر غير الثبلثي

832.  
 816 م ادر أخرػ لم عل غير الثبلثي كػ)افعيل( ك)افكنعل( كغيرىا-768

833.  
( نحك فاْنعالا كغيرىا -769  817 م ادر أخرػ ممحقة بالم در )فاْعمالا

834.  
 818 الباب التاسع كالخمسكف : ما زيدت الميـ في أكلو ليير ما تقدـ كليس ب  ة

835.  
ماة نحك )حية( -770 ْ عا  818 الخبلؼ في بناء ما

836.  
 819 الباب الستكف : أسماء األفعاؿ كاأل كات

837.  
( أىي مركبة أـ ال؟ -771 َـّ  819 الخبلؼ في )ىاُم

838.  
( م درا   -772  820 مجيء )تاْيدا
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839.  
 820 ليات )ىيت( -773

840.  
 821 مف استعماالت )باْمو( مجيسيا م درا  كمةافة -774

841.  
 822 مجيء االسـ بعد )كذاؾ( من كبا   -775

842.  
 822 كذاؾ(ماىية ) -776

843.  
 823 الباب الحادؼ كالستكف : نكني التككيد

844.  
 823 عدـ كجكب كجكاز ال  ل بيف البلـ كال عل بػ)قد( -777

845.  
 824 الباب الثاني كالستكف : منع ال رؼ

846.  
 824 كجكه ال رؼ كمنعو نحك )كمتا( ك)حبمكؼ( -778

847.  
اف( -779 ْم ا  824 ما جاء عم  فعبلف مؤنثو فعبلنة نحك )أْلياف( ك)خا

848.  
 825 الباب الثالث كالستكف : التسمية بم ع كاسف ما كاف

849.  
 825 أكجو إعراب )كاسف ما كاف( -780

850.  
 827 كجو آخر في جمع )ِغْسِمْيف( -781

851.  
 827 مجيء أسماء اإلشارة نحك )ذاْيِف( ك)تاْيِف( مت رفة -782

852.  
 828 الباب الرابع كالستكف : إعراب ال عل كعكاممو

853.  
 828 في )إذاْف( أىي بسيطة أـ مركبة؟الخبلؼ  -783

854.  
 830 الباب الخامس كالستكف : عكامل الجـز

855.  
 830 تقديـ معمكؿ فعل الشرط عم  أدكات الشرط -784

856.  
 830 الخبلؼ في تقديـ معمكؿ فعل الشرط عم  أدكات الشرط -785
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857.  
 831 الباب السادس كالستكف : تتميـ الكبلـ عم  كممات م تقرة إل  ذلؾ

858.  
( ك)أال( كغيرىا -786  831 ماىية حركؼ التحةيض نحك)ىبلَّ

859.  
 831 الخبلؼ في )كبل( أىي بسيطة أـ مركبة؟   -787

860.  
 832 الباب السابع كالستكف : الحكاية

861.  
 832 حد الحكاية   -788

862.  
 833 الباب التاسع كالستكف : التذكير كالتأنيث

863.  
 833 مجيء الحاؿ كعبلمة مف عبلمات التأنيث   -789

864.  
 833 أقساـ المؤنث الذؼ أةيف إليو مذكر المةاؼ إل  المؤنث -790

865.  
 834 )الحاؿ( ُتذكر كُتؤنث -791

866.  
 834 القكؿ فيما جاء )فعيل( بمعن  )فاعل( -792

867.  
 838 الباب السبعكف : أل ي التأنيث

868.  
 838 كزف )معكككاء( ك)معمكجاء( م عكالء -793

869.  
 839 لممدكداألكزاف المشتركة بيف المق كر كا -794

870.  
 840 الباب الثالث كالسبعكف : النسب

871.  
 840 إطبلؽ م طمح اإلةافة عم  م طمح النسب   -795

872.  
 840 جكاز مجيء ما شّذ عف العرب عمما  عند النسب إليو -796

873.  
 841 الباب الرابع كالسبعكف : أمثمة الجمع    

874.  
 841 مجيء جمع المذكر كالمؤنث السالـ مف جمكع القمة -797
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875.  
 842 ما جاء عم  كزف )فاعل( فيما ال يعقل فُيجمع عم  )فكاعل( -798

876.  
 843 عمة عدـ ىمز ياء )مقاييس( األكل  -799

877.  
 843 الباب الخامس كالسبعكف : الت يير

878.  
 843 معاني الت يير   -800

879.  
ُع(   -801  845 ت يير )ياةا

880.  
 845 ت يير )ُفل( ك)فبلف( -802

881.  
 846 : الت ريفالباب السادس كالسبعكف 

882.  
 846 ةابط الميزاف ال رفي عند الككفييف   -803

883.  
 849 كزف أكالت -804

884.  
 851 كزف أب كأخ -805

885.  
 852 كزف حـ عند الب رييف -806

886.  
 852 كزف فـ -807

887.  
 853 كزف ذؼ -808

888.  
 854 كزف ىف -809

889.  
 855 كزف امرغ  -810

890.  
 855 كزف كبل ككمتا -811

891.  
اياة( -812 ياة كزف )ِدْرحا  856 ِفْعبلا

892.  
 857 كزف )ىارااكاػ( -813
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893.  
 857 كزف )األُلي( -814

894.  
ْكراػ( فاعاْكعال -815 را  858 كزف )شا

895.  
 859 كزف )ذا( -816

896.  
 859 كزف )أكالء( -817

897.  
 860 كزف )ليس( -818

898.  
( فاُعلا  -819  861 كزف )فاُتؤا

899.  
 861 الخبلؼ في كزف )كاف( -820

900.  
اف( -821  862 كزف )ُسْبحا

901.  
اذا( -822  863 كزف )ماعا

902.  
اناو( -823 ْيحا  863 كزف )را

903.  
 864 الخبلؼ في كزف )آميف( -824

904.  
 864 الخبلؼ في كزف )أفع ( -825

905.  
 865 اشتقاؽ االسـ -826

906.  
 866 كممة )المةارعة( أىي ل ع مشتق أـ منقمب؟ -827

907.  
 866 أكجو اشتقاؽ )ىنيسا ( ك)مريسا ( -828

908.  
(الراء بدال  مف ال -829  867 بلـ في نحك)راعافَّ

909.  
 868 الخبلؼ في غيف )راغاّف( ك)لاياّف( ىل ىما بدؿ مف العيف أـ ال؟ -830

910.  
 869 إبداؿ سيف )ِسيَّما( تاء -831
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911.  
 870 إبداؿ الـ )ال ِسيَّما( تاء -832

912.  
 870 اليمزة بدؿ مف الكاك نحك ل ظة )النداء(   -833

913.  
 870 حد القمب   -834

914.  
 871 ي ألف )اآلف( أىي منقمبة عف ياء أـ كاك؟  الخبلؼ ف -835

915.  
 872 الخبلؼ في قمب )حادؼ عشر( -836

916.  
 873 الباب السابع كالسبعكف : باب مخارج الحركؼ

917.  
 873 حد المخرج   -837

918.  
 874 الخبلؼ في عدد مخارج الحركؼ   -838

919.  
 874 الخبلؼ في عدد حركؼ العرلية   -839

920.  
 875 حد اليمس   -840

921.  
 875 حد الجير   -841

922.  
 876 حد الشدة   -842

923.  
 877 ال  ات المؤثرة في اإلدغاـ )ال  ير( ك)الت شي( ك)االستطالة(   -843

924.  
 878 حد اإلدغاـ   -844

925.  
 878 الباب الثامف كالسبعكف : باب اإلمالة

926.  
 878 عدـ جكاز إمالة أكؿ الحرفيف المذيف بيف الكسرة كاأللف متحركا   -845

927.  
 879 الخبلؼ في أييما أقكػ الكسرة أـ الياء؟   -846

928.  
 880 الباب التاسع كالسبعكف : باب الكقف
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929.  
 880 حد الكقف -847

930.  
 881 مف شركط التةعيف أْف ال يككف من كبا  منكنا   -848

931.  
 881 شركط جكاز النقل -849

932.  
 882 أكجو اختبلؼ تنكيف الترنـ عف غيره مف التنكينات -850

933.  
 883 في الكقف عم  )كأيِّف(الخبلؼ  -851

934.  
 883 الخبلؼ في الكقف عم  )كاسف( -852

935.  
أٍؼ( -853 ٍأ ككا ْيٍء ككاٍء ككا أايِّْف( نحك )كا  884 الخبلؼ في الكقف عم  ليات )كا

936.  
 885 الباب الثامنكف: باب اليجاء

937.  
 885 م طمح حركؼ اليجاء كالعرلية كالمعجـ   -854

938.  
 886 حد اليجاء -855

939.  
 886 ذكر اليجاء عند النحكييف سبب -856

940.  
 887 الخبلؼ في كتابة )كبل( أتككف باأللف أـ بالياء؟ -857

941.  
 887 الخبلؼ في ات اؿ األلف بتاء التأنيث المنقمبة ىاء أتكتب باأللف أـ بالياء؟ -858


